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 الشرعية العلوم مقررات يف املتضمنة الطفل حقوق
 اململكة يف االبتدائية باملرحلة األوىل الثالثة للصفوف

 (حتليلية دراسة) السعودية العربية
تعرؼ مدل تضميف كتكزيع إلى  ىدفت ىذه الدراسة  _الممخص

الفقو  - كتكازاف حقكؽ الطفؿ في مقررات العمـك الشرعية )التكحيد
كالسمكؾ( بالصفكؼ الثالثة األكلى بالمرحمة االبتدائية في المممكة 
العربية السعكدية، كقد تككف مجتمع الدراسة كعينتيا مف كامؿ محتكل 
كتاب )الطالب( لمقررم التكحيد كالفقو كالسمكؾ في الصفكؼ الثالثة 

قكؽ األكلى بالمرحمة االبتدائية. كتمثمت مجاالت حقكؽ الطفؿ في )الح
الدينية، كالحقكؽ االجتماعية كالتربكية، كحقكؽ الطفؿ المالية، كحقكؽ 
الطفؿ في االنتماء كالمشاركة، كحقكؽ الطفؿ الصحية كالنفسية(. كتـ 
استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كقد بينت النتائج أف مجاالت 
حقكؽ الطفؿ كانت مكزعة بشكؿ غير متكازف في كتب مقررات العمـك 

ية )التكحيد، الفقو كالسمكؾ( في الصفكؼ الثالثة األكلى مف الشرع
المرحمة االبتدائية. كأف مجاؿ الحقكؽ الدينية كاف مضمننا بأعمى نسبة 
مف باقي المجاالت، كعدـ تضميف كؿو مف )الحقكؽ االقتصادية، 
كحقكؽ االنتماء كالمشاركة( في كتب مقررات العمـك الشرعية )التكحيد، 

فكؼ الثالثة األكلى مف المرحمة االبتدائية. فيما عدا الفقو( في الص
كتاب الفقو لمصؼ الثاني االبتدائي حيث ضمنت فيو كلكف بنسب أقؿ 
مف المتكقع. أما الحقكؽ الصحية كالنفسية فقد تراكحت ما بيف عدـ 
التضميف في بعض المقررات، كالتضميف بنسبة أقؿ مف المتكقع في 

الفقو لمصؼ الثاني االبتدائي حيث  مقررات أخرل، فيما عدا كتاب
 .ضمنت فيو الحقكؽ الصحية كالنفسية كفقنا لما ىك متكقع تقريبان 

حقكؽ الطفؿ، الطفؿ، مقررات العمـك الشرعية، : الكممات المفتاحية 
 .المرحمة االبتدائية، التضميف
 خمفية الدراسة. 1

مف فضؿ ا سبحانو كتعالى عمى األمة اإلسالمية أف       
ا شامالن، يربي األجياؿ كيبني الحضارات، كما  جعؿ ليا منيجن
جعؿ ا رسالة المصطفى صمى ا عمية كسمـ خاتـ الرساالت 
السماكية، كىي الرسالة السماكية الصالحة لكؿ زماف كمكاف، 

 َمِتيِنع ُكمَعَمي َممتُ َلُكم ِديَنُكم َوَأت َممتُ َأك َيومَ ٱل﴿ قاؿ تعالى
فديف اإلسالـ يمبي  .[3 ]المائدة: ﴾اِدين سالَ مَ ٱلِ َوَرِضيُت َلُكُم 

جميع جكانب الحياة اإلنسانية في تعامميا مع متغيرات الككف 
 .كالحياة

كلقد كفؿ ا سبحانو لإلنساف منذ كالدتو حياة كريمة، في      
ضكء ضكابط شرعية، كقكاعد فقيية، كأصكؿ تربكية منبثقة مف 

الشريعة اإلسالمية كؿ ما يتعمؽ  الفطرة اإلسالمية، كقد كضحت
بتمؾ األصكؿ كالقكاعد في كتابو، كسنة المصطفى، كقاؿ تعالى: 

َماِئُكمأ ِإن َيُكوُنوا ﴿ اِلِحيَن ِمنأ ِعَباِدُكمأ َواِ  ََياَمى ِمنُكمأ َوالصَّ َأنِكُحوا اْلأ
ِمِه َوالمَُّه َواِسٌع َعِميمٌ   ].32]النكر:  ﴾ُفَقَراء ُيغأِنِهُم المَُّه ِمن َفضأ

كفي ضكء شمكؿ شريعة اإلسالـ؛ حظي الطفؿ في شريعة      
اإلسالـ بمكانو عظيمو، كال أدؿ عمى ذلؾ مف اآليات كاألحاديث 

َوالأَواِلَداُت ﴿ لحفظ حقكؽ الطفؿ، يقكؿ عز كجؿ: الكثيرة، كذلؾ
َليأِن َكاِمَميأِن ِلَمنأ َأَراَد َأن ُيِتمَّ الرَّ  ِضعأَن َأوأاَلَدُهنَّ َحوأ َضاَعَة َوعَمى ُيرأ

َوُتُهنَّ ِبالأَمعأُروفِ  ُقُهنَّ َوِكسأ ُلوِد َلُه ِرزأ [. 233]البقرة:  ﴾الأَموأ
كالمتتبع لمشريعة اإلسالمية كالنظـ التي كضعتيا، يالحظ أنيا 
أحاطت شأف الطفؿ كحقكقو بسياج مف اآلداب الكريمة التي 

ماية يتكجب أف ييتـ بيا المجتمع لتنشئتو التنشئة الصحيحة، كح
لحقكقو الدينية كالدنيكية، كمراعاة خصائص نمكه المختمفة. كمف 
أجؿ ذلؾ حدد اإلسالـ قكاعد لتككيف األسرة، كشركط اختيار 
الزكجة ككضع خارطة طريؽ لألسرة المسممة لكي تعيش حياة 
سعيدة مطمئنة. كلـ يكف االىتماـ بالطفكلة كالطفؿ في شريعة 

كر ػاعي سابؽ أك معاصر لظياإلسالـ "كليد تأٌثر بفكرو اجتم
ا تطٌكرنا لنظريات كرؤل فكرية تحاكؿ  اإلسالـ، كلـ يكف أيضن
التعامؿ مع مكٌكنات التجمع البشرم بغية تحصيؿ أفضؿ ظركؼ 
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ا  معيشية لو. كجاء اىتماـ القرآف الكريـ بالطفكلة كالطفؿ أنمكذجن
عف  فريدنا مبيرنا لكٌؿ مف حكلو، كمف أدٌلة ذلؾ التفٌرد الذم يكشؼ

أصالة االىتماـ بالطفؿ كحقكقو في اإلسالـ كثيرة، منيا: مكانة 
الطفؿ في البيئة التي ظير فييا اإلسالـ. فمقد كاف الطفؿ إباف 
ظيكر اإلسالـ ييعىدُّ مف ممتمكات أبيو، كلو أف يفعؿ فيو ما يشاء، 
كيظير ىذا جميٌا في ظاىرة كىٍأًد العرب فيما قبؿ اإلسالـ لمبنات" 

َذا ﴿ :كثؽ القرآف ذلؾ بصكرة كاضحة فقاؿ تعالى [، كقد2] َواِ 
. ِبَأيِّ َذنٍب ُقِتَمتأ  ُؤوَدُة ُسِئَمتأ   .[9-8 ]التككير: ﴾الأَموأ

كلعؿ مف أكثر األمكر التي يطمح ليا اإلنساف في ىذه      
الدنيا، أف يرزقو ا سبحانو كتعالى ذيرية صالحة؛ حيث أف 

اف كفمذة كبده، كىي زىرة الذرية الصالحة ىي قرة عيف اإلنس
الأَماُل َوالأَبُنوَن ِزيَنُة ﴿ اليـك كثمرة الغد كأمؿ المستقبؿ، قاؿ تعالى

اِلَحاُت َخيأٌر ِعنَد َربَِّك َثَواًبا َوَخيأٌر  الأَحَياِة الدُّنأَيا َوالأَباِقَياُت الصَّ
[. كتعد مرحمة الطفكلة مف أىـ مراحؿ حياة 46الكيؼ: [ ﴾َأَمالً 

ألنيا األساس الذم تبنى عمية اتجاىات إنساف اإلنساف؛ 
المستقبؿ؛ لذا اىتمت اإلنسانية منذ القدـ برعاية األطفاؿ 
كتربيتيـ كتنشئتيـ التنشئة الصالحة، ألنيـ االستثمار اإلنساني 
األكثر أىمية في المجتمعات البشرية كألنيـ جيؿ المستقبؿ 

لغة كقيـ كأساس تقدميـ كازدىارىـ كحمؿ رسالتيـ، مف ديف ك 
 ].3] اكغيرى
كالطفكلة إحدل مراحؿ الحياة اإلنسانية، بؿ يمكف اعتبارىا       

استنادنا لمدراسات النفسية الحديثة أىـ ىذه المراحؿ كأخطرىا، ألف 
المالمح العامة التي تككف الشخصية اإلنسانية، تتبمكر كتتككف 

بتربية  في مرحمة الطفكلة، كاىتمت شريعة اإلسالـ اىتماما كبيرنا
الطفؿ كرعايتو، ككجيت البشرية لمتعاكف مف أجؿ خدمتو، 

 ].4كتنشئتو تنشئة سميمة ]
كقد جاء اإلسالـ بالمبادئ، كالكصايا التي تيعمي مف شأف       

الطفكلة كتعز مكانتيا كجعميا زينة الحياة الدنيا، كشرع ليا مف 
 الحقكؽ ما لـ تدركو كثير مف المجتمعات غير المسممة، كقد
أكضح اإلسالـ في الكتاب كالسنة حقكؽ األطفاؿ ليس بعد 
الكالدة فحسب، بؿ كذلؾ قبؿ الكالدة، فحقكؽ الطفؿ في اإلسالـ 

إلى  ال تكلد مع الكليد، كلكنيا تسبؽ كجكده ألنيا تتعرض
النكعيف الذيف ينشأ عنيما ذلؾ، إيماننا منيا لممكركثات مف 

كيف ذلؾ اإلنساف الذم لـ النكعييف الذككرة كاألنكثة أثرنا في تك
 ].5] يكلد بعد

كما حثت اآليات القرآنية الكريمة، كاألحاديث النبكية      
ناثنا سكاء كاف األطفاؿ  الشريفة عمى العناية باألطفاؿ ذككرنا كا 
الذيف يعيشكف في ظؿ اآلباء كاألميات أـ األيتاـ الذيف فقدكا 

أنا ككافؿ {  قكؿآباءىـ كتكلى أمكرىـ األكلياء أك األكصياء. ي
اليتيـ في الجنة كيذا كأشار بإصبعية السبابة كالكسطى{ 

[، حيث تككف عناية األطفاؿ برفؽ 5204البخارم، حديث رقـ ]
 ].6كمعاممتيـ بالحسنى مف الكاجبات الشرعية ]

ف المتأمؿ في عناية اإلسالـ بالطفؿ يمحظ بأنو لـ يقتصر       كا 
جتمع بكافة أطيافو، كمؤسساتو ذلؾ عمى األسرة بؿ أنو يشمؿ الم

المجتمعية المختمفة منذ الرضاعة، كمف يتتبع كتب الفقو 
اإلسالمي يجد أنيا أكلت حقكؽ الطفؿ كأحكامو عناية بالغة؛ 
 حيث تضمف لألطفاؿ حقكقيـ في جميع المجاالت، قاؿ تعالى

اأ َأتأُل َما َحرََّم َربُُّكمأ َعَميأُكمأ َأالَّ ُتشأ ﴿ ِرُكواأ ِبِه َشيأًئا ُقلأ َتَعاَلوأ
ُزُقُكمأ  ُن َنرأ اَلٍق نَّحأ َساًنا َواَل َتقأُتُمواأ َأوأاَلَدُكم مِّنأ إمأ َوِبالأَواِلَديأِن ِإحأ

يَّاُهمأ  كمسئكلية االعتناء بالطفؿ في اإلسالـ  .[151 األنعاـ: [﴾َواِ 
كضماف حقكقو ال تقتصر عمى جية دكف أخرل بؿ ضمف 

ادأُعوُهمأ لمطفؿ المقيط قاؿ تعالى ﴿اإلسالـ الحياة الكريمة حتى 
َواُنُكمأ ِفي  َمُموا آَباءُهمأ َفِإخأ ِِلَباِئِهمأ ُهَو َأقأَسُط ِعنَد المَِّه َفِإن لَّمأ َتعأ

كما اعتنى اإلسالـ بالطفؿ كىك  .[5﴾ ]األحزاب: الدِّيِن َوَمَواِليُكمأ 
ال يزاؿ في بطف أمة، حيث أحؿ ليا الفطر إذا خشيت عمى 

بينت الشريعة اإلسالمية كؿ ما يتصؿ بالطفؿ مف طفميا، ك 
أحكاـ كمف حقكؽ، فاألطفاؿ ىـ رجاؿ كنساء المستقبؿ كدعامة 
المجتمع، كقد أعطاىـ التشريع اإلسالمي عناية كبيرة، كخصيـ 
بجانب عظيـ مف االىتماـ، كذلؾ حفاظنا مف الشارع الحكيـ عمى 

 ].1د ]قياـ المجتمع السميـ كصيانتو ألفراده مف الفسا
كبتتبع ما كرد في مصادر التشريع اإلسالمي، يمكف إيجاز      

الحقكؽ التي كردت في التشريع اإلسالمي في عدة مجاالت، 
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كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما كرد في حقكؽ األطفاؿ 
[ بأف الشريعة اإلسالمية بينت 1االجتماعية؛ حيث يذكر سندم ]

كما يرتبط بو مف مبادئ كؿ ما يتصؿ بالمكلكد مف أحكاـ 
أخالقية كاجتماعية قكيمة، حتى يككف الكالداف عمى بينة مف 
األمر تجاه الطفؿ المكلكد، كمف حقكؽ الطفؿ قبؿ الكالدة اختيار 

اِلِحيَن الزكجة الصالحة، قاؿ تعالى ﴿ ََياَمى ِمنُكمأ َوالصَّ َوَأنِكُحوا اْلأ
َماِئُكمأ ِإن َيُكوُنوا ِمِه َوالمَُّه  ِمنأ ِعَباِدُكمأ َواِ  ُفَقَراء ُيغأِنِهُم المَُّه ِمن َفضأ

كمف ثـ فقد سبقت الشريعة اإلسالمية  .[32]النكر: ﴾َواِسٌع َعِميمٌ 
كؿ المعتقدات التي تحدث عنيا عمماء الجينات مف حيث إف 
الكراثة ليا تأثير عمى المكلكد، كفيما يتعمؽ بحقكؽ الجنيف فقد 

ما يدؿ  ىدل المصطفى حـر الشرع اإلجياض؛ حيث جاء في
عمى حؽ الجنيف في الحياة حيث كرد ذلؾ في قصة الغامدية، 
كلذلؾ فإٌف إقامة الحٌد عمى األـٌ المرضع الزانية، ال ينفَّذ إاٌل بعد 
انتياء فترة الرضاعة؛ كالدليؿ عمى ذلؾ قٌصة المرأة الغامدية 

ـٌ إقامة الحٌد عمييا حٌتى كالدتيا، ث  التي زنت، فأٌخر النبي
تَّى تىٍفًطًميًو" "   بعد أف كلدت قاؿ ليا النبيٌ  اٍذىىًبي فىأىٍرًضًعيًو حى

ىذا،   (، كقكؿ النبيٌ 3208)ركاه مسمـ في صحيحو برقـ: 
يؤٌكد حٌؽ الطفؿ في الرضاعة كعدـ حرمانو منيا ميما عظمت 

[. كما كضح الشرع الحنيؼ عقكبة جريمة 2األسباب ]
قد أكجب الشرع الحنيؼ لممكلكد اإلجياض، كأما بعد الكالدة ف

كاجبات مف أىميا: إثبات النسب، كاآلذف في أذنو كالرضاع، 
كالتسمية، كالعقيقة، كالحمؽ، كالختاف، كالحضانة. قاؿ تعالى 

َمُموا آَباءُهمأ ﴿ ادأُعوُهمأ ِِلَباِئِهمأ ُهَو َأقأَسُط ِعنَد المَِّه َفِإن لَّمأ َتعأ
َواُنُكمأ    .[5]األحزاب: ﴾ ِفي الدِّينِ  َفِإخأ

ا بحقكؽ الطفؿ التربكية؛       كفي اإلطار ذاتو، اىتـ الشرع أيضن
فقد فرض اإلسالـ لمطفؿ حقكقنا تكفؿ لو التربية السميمة؛ إذ مف 
المعمـك أف تربية الفرد تعتمد عمى مالءمة المنيج التربكم الذم 
يطبؽ، كنقاء البيئة التي تحيط بالفرد ككفاءة القائميف عمى ىذه 
التربية، كما أكضح الديف حدكد التربية اإلسالمية التي ينبغي أف 
يمتـز بيا القائمكف عمى تربية الطفؿ، كالشريعة اإلسالمية بينت 
حقكؽ الطفؿ التربكية قبؿ أية تربية حديثة كما بينت ضركرة 

االلتزاـ بتعاليـ اإلسالـ في كؿ حاؿ، كما بينت ثكاب الممتزميف 
 ].8مف يخالفيا ]بيذه التعاليـ كجزاء 

كما أف التعميـ يعد مف أىـ حقكؽ الطفؿ عمى كالديو، ألنو      
مف األمكر التي ال يستغني عنيا اإلنساف الذم ميزة ا عمى 
سائر المخمكقات بيذه الميزة، كقد أقاـ اإلسالـ مبادئو كشريعتو 

جعؿ فداء  عمى أساس العمـ، كقد ثبت في سنة المصطفى
ف الذيف أسركا يـك بدر، تعميـ عشرة مف أبناء األسير المتعمـ م

الصحابة؛ كىذا دليؿ قاطع عمى حرص اإلسالـ عمى تعميـ 
 .[9األطفاؿ باعتباره حؽ ليـ ]

كما اىتـ اإلسالـ بتربية الطفؿ تربية خمقيػة، كتربيػة عقميػة،       
مػػػف حيػػػػث تغذيتػػػػو بالمعػػػػارؼ، كتدريبػػػػو عمػػػػى التفكيػػػػر الصػػػػحيح، 

حتػػػى يسػػػتطيع إدراؾ مػػػا يػػػدكر حكلػػػو مػػػف كاالسػػػتدالؿ الصػػػادؽ، 
 ، مؤثرات خارجية، يقكؿ ابف تميمة "العقؿ شػرط فػي معرفػة العمػـك
ككمػػػاؿ كصػػػالح األعمػػػاؿ، كبػػػو يكمػػػؿ العمػػػـ كالعمػػػؿ، لكنػػػو لػػػيس 
مستقالن بذلؾ، لكنو غريزة في النفس كقػكة فييػا بمنزلػة قػكة البصػر 

مػى [ كقد كردت نصكص في القرآف كالسػنة تػدؿ ع10في العيف" ]
اىتمػاـ اإلسػػالـ بتربيػة عقػػؿ الطفػؿ كالنيػػكض بػو، حيػػث كػاف مػػف 

رِم َربِّرَك الَّرِذي ﴿  أكؿ اآليػات التػي نزلػت عمػى رسػكؿ ا اقأرَرأأ ِباسأ
ررَرُم * الَّررِذي  َخَمررَق * َخَمررَق اِلنَسرراَن ِمررنأ َعَمررٍق * اقأررَرأأ َوَربُّررَك اَْلكأ

َممأ  َعمََّم ِبالأَقَمِم * َعمََّم اِلنَساَن َما َلمأ   ، كما حػث5]-1العمؽ: [﴾َيعأ
َفرررِع المَّرررُه الَّرررِذيَن آَمُنررروا ِمرررنُكمأ القػػػرآف الكػػػريـ عمػػػى تمقػػػي العمػػػـ ﴿ َيرأ

 [، كجػاء فػي الحػديث11المجادلػة: [ ﴾َوالَِّذيَن ُأوتُروا الأِعمأرَم َدَرَجراتٍ 
ابػف سػنف ) ""طمػب العمػـ فريضػة عمػى كػؿ مسػمـ   النبػيٌ  قػكؿ

 (.181، ص 1ماجة، ج
اىتـ اإلسالـ بالتكجيو السمككي االجتماعي لمطفؿ مف كما      

خالؿ القدكة، فقد أمر ا تعالى المؤمنيف بإحساف التصرؼ أماـ 
الصغير لما لذلؾ مف آثر بالغ عمى تطكره االجتماعي. كمف 
مظاىر عناية اإلسالـ بحقكؽ الطفؿ الحث عمى التعامؿ العادؿ 

تمييز في العطية كفي بعيدنا عف التمييز، فمف حؽ الطفؿ عدـ ال
ناثان، فال ييعطى الذكر دكف األنثى، كال يعطى  المعاممة ذككرنا كا 

[، كقد أكد التشريع اإلسالمي عمى 12الذكر أكثر مف حقو ]
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حقكؽ الطفؿ المالية فأكجب لو النفقة، كحفظ لو حقو في اليبة 
كالعطية، كجعؿ لو ذمة مالية مستقمة، ككفمت لو حؽ الكصاية 

أمكالو في حاؿ كفاة كالده، كجعمت لمكصي شركطنا  عمية كعمى
ا عمى ماؿ الصغير، قاؿ ككاجبات ينبغي االلتزاـ بيا ما داـ كصين 

ِلَياء َبعأضٍ تعالى ﴿ ِمَناُت َبعأُضُهمأ َأوأ ِمُنوَن َوالأُمؤأ  التكبة: [﴾َوالأُمؤأ
71]. 

كفي ضكء ما سبؽ كبعد أف تـ تكضيح اىتماـ اإلسالـ       
يتضح لنا بأف التشريع اإلسالمي سبؽ كؿ القكانيف بحقكؽ الطفؿ 

سنة،  1400كاألنظمة العالمية في ىذا الجانب منذ أكثر مف 
كتبيف اىتماـ اإلسالـ بالطفؿ بكؿ جكانب حياتو، كمف ضمنيا 
التعميـ كالتربية فقد تبيف لمباحث مف خالؿ مراجعة األدب التربكم 

مييف في السنكات في ىذا المجاؿ اىتماـ الباحثيف، كاألكادي
المتأخرة بحقكؽ الطفؿ مف خالؿ إجراء الدراسات كاألبحاث كعقد 

 .المؤتمرات المتخصصة في ىذا الجانب
كيؤكد ذلؾ ما جاء في إعالف المؤتمر اإلسالمي السابع       

المنعقد في المغرب بشأف حقكؽ الطفؿ كرعايتيا في اإلسالـ 
يزيد عمى أربعة عشر حيث أكد المؤتمر عمى أف اإلسالـ منذ ما 

قرننا جاء بدستكر كامؿ يعترؼ بالحقكؽ كالحريات األساسية 
لألطفاؿ عمى نحك سبؽ مكاثيؽ المجتمع الدكلي كاتفاقياتو 
كمؤتمراتو، كأف ما يقركنو في ىذا المؤتمر إنما ىك إحياء 
كتطبيؽ لما جاء في ىذا الدستكر المذككر، فأقر المؤتمر حقكقنا 

كذلؾ باالىتماـ بأسرة الطفؿ، ثـ عندما  لمطفؿ قبؿ أف يكلد
يصبح جنينان، ثـ عندما يكلد ثـ حقكقو في الظركؼ العادية 

[13.[ 
كأصبحت حقكؽ الطفؿ محكر اىتماـ العالـ في أعقاب      

مف ييتـ بيـ كيحمييـ إلى  األزمات المتالحقة، فاألطفاؿ بحاجة
كيرعى مصالحيـ، مما يحتـ عمى المسئكليف في المجتمع 
عطائيـ كامؿ  الدكلي، القياـ بكاجبيـ في رعايتيـ كحمايتيـ كا 

 ر ػػي تكفيػػـ فػػة تيسيػػا إضافيػػػن ـ حقكقػػػنحيػـ، كمػػة ليػػػكؽ الالزمػػالحق
 .الحماية اإلنسانيًَّة ليـ

 كقد نتج عف ىذا االىتماـ صدكر قكانيف كتشريعات دكلية،      

ىدفيا األكؿ حماية كظيكر منظَّماتو كجمعياتو عديدة جعمت 
الطفكلة كتحسيف ظركفيا المادية كالمعنكية، فكاف أكؿي نصو 
دكلي يعالج حقكؽ الطفؿ تصريح جنيؼ، الذم تبنَّتو عصبة 

(، كلكف مع انطالقة الحرب العالمية 1924األمـ المتحدة عاـ )
( فقدت ىذه الكثيقة قيمتيا القانكنية كاألدبية، 1939الثانية عاـ )
طكة الثانية اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر ثـ كانت الخ

(، كالذم يستفيد 1948عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة في )
منو الطفؿ ككنو في األصؿ إنساننا يتمتع بذات الحقكؽ الكاردة 

( أصدرت األمـ 1959في ىذا اإلعالف العالمي، كفي عاـ )
مف خالؿ المتحدة إعالف حقكؽ الطفؿ، كالذم أٌكدت فيو 

المبادئ العشرة الكاردة فيو عمى حقكؽو عدة لصالح الطفؿ، كما 
كانت ىناؾ اتفاقيات تنصُّ ضمننا عمى حقكؽ الطفؿ منيا 

( 1966االتفاقية الدكلية لمحقكؽ السياسية كالمدنية لعاـ )
(، كبالرغـ مف 1977كالبركتكككؿ االختيارم الممحؽ بيا عاـ )

لبشر، فإنيا نصت عمى حماية أف ىذه االتفاقيات عامة لكؿ ا
خاصة لحؽ الطفؿ في أف يككف لو اسـ كجنسية، ثـ كانت 
االتفاقية الدكلية لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية عاـ 

(، كالتي كفمت بعض الحقكؽ الخاصة لألطفاؿ مثؿ حقو 1966)
في التعميـ المجاني كاإلجبارم خالؿ المرحمة االبتدائية عمى 

حؽو إلى  غير ذلؾ مف االتفاقيات التي تشير ضمنناى إل األقؿ،
 ].14مف حقكؽ الطفؿ ]

لكف الحاجة كانت ممحة إلبراـ اتفاقية دكلية عامة لصالح      
حقكؽ الطفؿ، كقد استغرؽ إعداد ىذه االتفاقية الدكلية عشر 

( كىي سنة 1989( كحتى عاـ )1979سنكات كاممة منذ عاـ )
تعتبر القانكف الدكلي لحقكؽ الطفؿ  إصدار ىذه االتفاقية، حيث

في الكقت المعاصر، كحيث نصَّت عمى جميع حقكؽ الطفؿ 
إلى  الكاردة في اإلعالنات كالمكاثيؽ السابقة عمييا، باإلضافة
 ].15إيجادىا آللية دكلية لكفالة تطبيؽ حقكؽ الطفؿ كاحتراميا ]

 ؽ الدكلية، ػالمكاثيي ػػؿ فػػكؽ الطفػػاـ بحقػػى االىتمػػدنا عمػػكتأكي     
فقد كاف لممممكة العربية السعكدية دكرا بارز في ذلؾ؛ حيث 

 /90/ /أ أكدت سياسة الدكلة في النظاـ األساسي لمحكـ بالرقـ
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ق، التي تتضمف في مفيكميا حقكؽ الطفؿ 27/8/1412تاريخ 
مف خالؿ التأكيد عمى أف الحكـ في المممكة العربية السعكدية 

 كسنة رسكلو، كأف العدؿ أساس الممؾ كأف يستمد مف كتاب ا
الدكلة تحمي حقكؽ اإلنساف كفؽ الشريعة اإلسالمية، كأف 
القضاء يستمد أحكامو مف القضاء؛ كما صادقت المممكة العربية 
السعكدية، عمى عددو مف االتفاقيات المتعمقة بحقكؽ الطفؿ، 
اـ كمنيا )اتفاقية حقكؽ الطفؿ الصادرة عف األمـ المتحدة ع

(، كقرار مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي في دكرتو الثانية 1996)
(، كما قامت المممكة العربية السعكدية بتأسيس 2000عشرة عاـ 

لمؤسسات كىيئات لرعاية الطفكلة، كاالىتماـ بيا كمف أىميا 
الييئة العامة لمكالية عمى أمكاؿ القاصريف كمف في حكميـ، 

 [16]. يرأس مجمس إدارتيا كزير العدؿ
كما اىتمت المممكة بتنظيـ ىيئة حقكؽ اإلنساف، كالتي      

ترتبط ارتباطنا مباشرنا برئيس مجمس الكزراء، كىدفيا حماية حقكؽ 
اإلنساف كتعزيزىا كفقنا لمعايير حقكؽ اإلنساف الدكلية في جميع 
مجاالتيا، ككؿ ما سبؽ يؤكد اىتماـ المممكة بحقكؽ الطفؿ متفقة 

رد في الشريعة اإلسالمية كما كرد في المكاثيؽ في ذلؾ مع ما ك 
 .الدكلية
كنظرنا ألىمية المرحمة االبتدائية، كلمدكر الفاعؿ كالكاضح      

الذم تقـك بو المرحمة االبتدائية في تشكيؿ ثقافة المجتمع كًفكره، 
حيث انيا تعنى بتنمية شخصية الطفؿ كتمبية احتياجاتو كميكلو 

المممكة العربية  -كتعميميان، كفي بالدنا كمراعاة حقكقو تربكينا 
تحديدنا تنطمؽ العممية التربكية كالتعميمية عمى أساس -السعكدية

متيف مف أحكاـ الشريعة اإلسالمية السمحة؛ لذا حددت كثيقة 
التعميـ الصادرة مف المجنة العميا لسياسة التعميـ أىداؼ المرحمة 

 :فيما يمياالبتدائية في المممكة العربية السعكدية 
تعيد العقيدة الصحيحة في نفس الطفؿ، كرعايتو بتربية  -1

إلى  إسالمية متكاممة في خمقو، كجسمو، كعقمو، كلغتو، كانتمائو
 .أمة اإلسالـ

 .تدريبو عمى إقامة الصالة، كأخذه بآداب السمكؾ كالفضائؿ -2
 تنمية الميارات األساسية المختمفة، كخاصة الميارة المغكية،  -3

 .ميارة العددية، كالميارات الحركيةكال
تزكيده بالقدر المناسب مف المعمكمات في مختمؼ  -4

 .المكضكعات
تعريفو بنعـ ا عميو في نفسو، كفي بيئتو االجتماعية،  -5

 .كالجغرافية ليحسف استخداـ النعـ، كينفع نفسو، كبيئتو
ر تربية ذكقو البديعي كتعيد نشاطو االبتكارم، كتنمية تقدي -6

 .العمؿ اليدكم لديو
تنمية كعيو ليدرؾ ما عميو مف كاجبات كما لو مف حقكؽ،  -7

في حدكد سنو كخصائص المرحمة التي يمر بيا، كغرس حبو 
 .لكطنو كاإلخالص لكالة أمره

تكليد الرغبة لديو في االزدياد مف العمـ النافع كالعمؿ  -8
 .الصالح كتدريبو عمى االستفادة مف كقت فراغو

 ].17داده لما يمي ىذه المرحمة مف مراحؿ حياتو ]إع -9
كفي ضكء األىداؼ السابقة، يتضح اىتماـ سياسة التعميـ      

في المممكة العربية السعكدية بأف تككف المدرسة االبتدائية بيئة 
مثالية لتطبيؽ حقكؽ الطفؿ؛ حيث نص اليدؼ السابع عمى ىذه 

رحمة تتشكؿ لديو الحقكؽ، عمى ما يؤكد أف الطفؿ في ىذه الم
 .معظـ العادات كالسمككيات كتبرز المالمح العامة لشخصيتو

 مشكمة الدراسة. 2
يعد تمتع الطفؿ بحقكقو الكاممة مسئكلية األسرة كالمجتمع      

كالمنظمات الحككمية سكاء الدكلية منيا أك المحمية؛ حيث يتكقؼ 
لطفؿ؛ حد كبير عمى مدل االىتماـ باإلى  بناء المجتمع كتقدمة

[ بقكلو تتجمع في مرحمة الطفكلة أىـ المميزات 18كيؤكد منسي ]
التككينية االنسانية، حيث تجعميا أخصب مرحمة إنسانية لإلرشاد 
كالتكجيو النفسي؛ كذلؾ لما تمتاز بو مرحمة الطفكلة مف العجز 
العضكم لتأميف أساسيات الحياة، فالطفؿ مخمكؽ كثير االتكاؿ 

غيرة مف صغار الكائنات األخرل؛ كلككف  قابؿ لمتكيؼ أكثر مف
المقررات الدراسية كالمناىج الدراسية المقررة عمى األطفاؿ 
مسؤكلة عف إرشادىـ كتكجيييـ، كلككف تضميف حقكؽ الطفؿ 
أمرنا أساسينا لتربيتو عمى قكاعد كأصكؿ سميمة، كحيث تسيـ 
المقررات كالمناىج الدراسية في جعؿ الطفؿ يفيـ ذاتو كيفكر 
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طريقة سميمة، فضالن عف ككنيا تنمي لدية الميارات اإليجابية ب
التي تجعمو يتكيؼ مع الحياة كمتغيراتيا، كلككف شريعة اإلسالـ 
قد كفمت لمطفؿ جميع حقكقو، ككرد في نصكصيا ما يدلو 
كيرشده ليا حتى ال يككف ضحية لمتغيرات العصر، كاف مف 

ج المقررة عمى الضركرة بمكاف تضميف ىذه الحقكؽ في المناى
األطفاؿ، كيتأكد ذلؾ بشكؿ خاص في مقررات العمـك الشرعية، 

[ بقكلو "إف تدريس حقكؽ 19] كمما يؤكد ذلؾ ما ذكره السعدم
الطفؿ يعد كسيمة ميمة كمناسبة لحؿ المشكالت، كيتفؽ مع 

في  [21] كفيرىيميف [20] النسدكاف السعدم في ذلؾ كؿه مف
لمدارس كدمجيا في المناىج تأكيد أىمية حقكؽ الطفؿ في ا

الدراسية، مما يعطييا أىمية تفكؽ المعاىدات الدكلية؛ حيث 
يككف ليا تأثير مباشر عمى سمكؾ الطفؿ، كمع أىمية ىذه 
الحقكؽ إال أف الدراسات كالبحكث تؤكد عمى ضعؼ االنظمة 
التعميمية كالتربكية في العالـ العربي في تناكؿ حقكؽ الطفؿ في 

[ عمى تيميش مثؿ ىذه 22، كيؤكد محافظة ]مناىج التعميـ
المكضكعات الميمة، لذا كاف مف الكاجب أف تتضمف كتب 
مقررات العمـك الشرعية ليذه الحقكؽ، بما يضمف لمطفؿ 

 .الحصكؿ عمى ىذه الحقكؽ مف مصادرىا الشرعية
 اسئمة الدراسةأ. 
تعرؼ مدل تضميف كتكزيع كتكازف مجاالت إلى  ىدفت الدراسة 

لطفؿ في مقررات العمـك الشرعية في الصفكؼ الثالثة حقكؽ ا
األكلى مف المرحمة االبتدائية كبشكؿ أكثر تحديدنا تحاكؿ ىذه 

 :الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي
ما مدل تضميف كتكزيع كتكازف مجاالت حقكؽ الطفؿ في  

مقررات العمـك الشرعية في الصفكؼ الثالثة األكلى مف المرحمة 
 :بتدائية  كيتفرع عف السؤاؿ الرئيس ما يمياال
ما مدل تضميف كتكزيع كتكازف مجاالت حقكؽ الطفؿ في  -1

كتب مقررات العمـك الشرعية )التكحيد، الفقو( لمصؼ األكؿ مف 
 المرحمة االبتدائية 

ما مدل تضميف كتكزيع كتكازف مجاالت حقكؽ الطفؿ في  -2
 الفقو( بالصؼ الثاني مف  كتب مقررات العمـك الشرعية )التكحيد،

 المرحمة االبتدائية 
ما مدل تضميف كتكزيع كتكازف مجاالت حقكؽ الطفؿ في  -3

كتب مقررات العمـك الشرعية )التكحيد، الفقو( بالصؼ الثالث مف 
 المرحمة االبتدائية 

 أهداف الدراسةب. 
 :ىدفت الدراسة الحالية إلى

االت التالية بناء قائمة تتضمف حقكؽ الطفؿ في المج -1
)الحقكؽ الدينية، كالحقكؽ االجتماعية كالتربكية، كحقكؽ الطفؿ 
المالية، كحقكؽ الطفؿ في االنتماء كالمشاركة، كحقكؽ الطفؿ 
الصحية كالنفسية( بما يتناسب مع طالب الصفكؼ الثالثة 

 .األكلى بالمرحمة االبتدائية
التحقؽ مف مدل تضميف مقررات العمـك الشرعية في  -2
لصفكؼ الثالثة األكلى مف المرحمة االبتدائية لحقكؽ الطفؿ، ا

كالتي تتناسب مع الطفؿ في سف الصفكؼ الثالثة األكلى مف 
 .المرحمة االبتدائية

التأكد مف مدل تكزيع كتكازف مجاالت حقكؽ الطفؿ في  -3
مقررات العمـك الشرعية في الصفكؼ الثالثة األكلى مف المرحمة 

 .االبتدائية
 ية الدراسةأهمج. 

 :تتضح أىمية الدراسة فيما يمي
بما تقدمة مف معمكمات تبيف حقكؽ الطفؿ، كبما تكضحو  -1

مف معمكمات حكؿ مدل تضميف مقررات العمـك الشرعية في 
الصفكؼ الثالثة األكلى مف المرحمة االبتدائية في المممكة 

 .العربية السعكدية
رعية بالمممكة قد تفيد كاضعي كمخططي مقررات العمـك الش -2

العربية السعكدية، كالقائميف عمى تطكيرىا، بحيث يتـ مراعاة ىذه 
الحقكؽ في أثناء تطكير تمؾ المقررات؛ كذلؾ في ضكء ما تسفر 

 .عنو نتائج ىذه الدراسة
 اـ الباحثيف مف خالؿ إجراء دراسات ػدة أمػػاؽ جديػػح آفػػفي فت -3

راسة إمكانية تضميف تحميمو لباقي مقررات العمـك الشرعية، كد
 .ىذه الحقكؽ في المقررات كالمناىج المطكرة
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  محددات الدراسةد. 
 :أيجريت الدراسة ضمف الحدكد اآلتية

اقتصرت عينة الدراسة عمى كتاب الطالب المقرر عمى  -1
تكحيد( -الصفكؼ الثالثة األكلى بالمرحمة االبتدائية )فقو كسمكؾ

عربية السعكدية لمعاـ الدراسي في المدارس االبتدائية بالمممكة ال
ق(. لككنيما المقرراف المعنياف بتعميـ الطالب 1436-1437)

 .المعتقدات كالعبادات كالسمككيات التطبيقية
اقتصرت أداة الدراسة عمى مجمكعة محددة مف حقكؽ  -2

 .الطفؿ التي تكصؿ إلييا الباحث كضمف المجاالت المحددة
  :مصطمحات الدراسةه. 
ت الدراسة عمى عدة مصطمحات يمكف تعريفيا اشتمم     

 :إجرائينا كما يمي
الحؽ: في المغة: ىك مصدر حؽ الشيء يحؽ إذا ثبت ككجب، 
كىك نقيض الباطؿ، كجمعو حقكؽ، كحقاؽ، كحؽ األمر يحقو 
حقنا كأحقو، كاف منو عمى يقيف، نقكؿ حققت األمر كأحققو إذا 

 ].23كنت عمى يقيف منو ]
[ بأنو "اختصاص يقرر بو الشارع 24رقا ]كيعرفو الز        

[. كيعرفو الباحث إجرائيان: ما كفمو اإلسالـ 24سمطة أك تكميفان" ]
مف مصالح كمنافع قررىا الشرع الحنيؼ، كأقرىا نظاـ الحكـ في 

 .المممكة العربية السعكدية في ضكء الشرع الحنيؼ
ا الطفؿ: تعني كممة طفؿ في المغة "الصغير مف كؿ شيء، عينن 

كاف أك حدثان، فالصغير مف الطفؿ، تعني الناس أك الدكاب 
طفؿ، كالصبي حيف يخرج مف بطف أمة يدعى طفال، كأصؿ 

كيـثيَـّ ييخ﴿ كممة طفؿ مف الطفالة أك النعكمة" قاؿ تعالى  ًرجي
 ].23[، ]67]غافر: ﴾الًطف

أما في االصطالح فيعرؼ الطفؿ بأنو "اإلنساف منذ        
نينا في رحـ أمو حتى البمكغ، فإذا لـ تظير لحظة صيركرتو جني

بالنسبة لمذككر،  عمية عالمات البمكغ، مثؿ االحتالـ كالقذؼ
 ى بمكغو سف الخامسة ػػالن حتػػؿ طفػػاث، يظػػة لإلنػػض بالنسبػػكالحي

 ].15عشر" ]
 -6بيف ) كيعرفو الباحث إجرائيان: الطفؿ الذم يتراكح عمره ما   

ة الذيف يدرسكف في الصفكؼ الثالثة ( سنكات، كىـ الطمب10
 .األكلى مف المرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعكدية

حقكؽ الطفؿ: "عبارة عف مجمكعة الحقكؽ الفردية كالشخصية 
نساننا بحاجة  لمطفؿ، كتركز عمى صفة حامميا بكصفو طفالن كا 

[ بأنيا 26[ في حيف يعرفيا شكؽ ]25رعاية كعناية." ]إلى 
ر الثابتة الكاجبة الكفاء، التي كجو إلييا الديف الحنيؼ في "األمك 

السمكؾ الذم ينبغي أف يمتـز بو المسمـ، تحقيقنا ألىداؼ الحياة 
 ."كفؽ التصكر اإلسالمي

كيعرفيا الباحث إجرائيان: بأنيا مجمكعة مف الحقكؽ التي      
تكصؿ إلييا الباحث، كالمتضمنة في قائمة الحقكؽ التي تكصؿ 

الباحث، كالتي ينبغي أف يتضمنيا محتكل مقررات العمـك ليا 
الشرعية في الصفكؼ الثالثة األكلى، كالتي تـ تضمينيا في 
خمسة مجاالت ىي: الحقكؽ الدينية، كالحقكؽ االجتماعية 
كالتربكية، كالحقكؽ المالية، كحقكؽ المشاركة، كالحقكؽ الصحية 

 .كالنفسية
المقررة لمصفكؼ الثالثة  مقررات العمـك الشرعية: ىي الكتب

تكحيد( في المدارس  - األكلى بالمرحمة االبتدائية )فقو كسمكؾ
-1436االبتدائية بالمممكة العربية السعكدية لمعاـ الدراسي )

 .ق( بمكجب قرار كزارة التعميـ1437
التضميف: يقاس عف طريؽ رصد التكرارات المشاىدة لمجاالت 

في كتب مقررات العمـك حقكؽ الطفؿ كالنسبة المئكية ليا 
 .الشرعية لممرحمة االبتدائية

التكزيع: يقصد بو حسف تكزع التكرارات المشاىدة لمجاالت 
حقكؽ الطفؿ في مقررات العمـك الشرعية في ضكء التكرارات 
المتكقعة ليا، كيقاس حسف تكزع التكرارات المشاىدة لمجاالت 

داـ المؤشر حقكؽ الطفؿ في كتب مقررات العمـك الشرعية باستخ
 :اإلحصائي

  adjusted standardized residualالباقي المعيارم المعدؿ
 :كيحسب مف المعادلة

التكرار المتكقع /  –الخطأ المعيارم المعدؿ = التكرار المشاىد 
الجذر التربيعي لمتكرار المتكقع، بحيث إذا جاءت قيمة المؤشر 



522016
 

331 

( 2 -إلى  2اإلحصائي )الباقي المعيارم المعدؿ( ضمف مدل )
ذا تخطت قيمتو المدل السابؽ إف ف حسف التكزيع يككف متحققان، كا 

 .يككف حسف التكزيع غير متحقؽ
التكازف: يقصد بو عدـ التأثر باإلخالؿ المترتب عف عدـ كجكد 
تطابؽ بيف التكرارات المشاىدة كبيف التكرارات المتكقعة لمجاالت 

يقاس التكازف حقكؽ الطفؿ في كتب مقررات العمـك الشرعية ك 
( لحسف المطابقة بحيث اذا 2باستخداـ المؤشر اإلحصائي )كا

دالة احصائيا تككف حالة التكازف غير متحققة،  2كانت قيمة كا
اما اذا كانت غير دالة احصائيا تككف حالة التكازف متحققة، 

 –= مج )التكرار المشاىد  2مف المعادلة: كا 2كتحسب قيمة كا
 ].27التكرار المتكقع ]/ 2التكرار المتكقع( 

 الدراسات السابقة. 3
أجرل الباحث مراجعة لمعديد مف الدراسات السابقة ذات      

[ في دراستو 28الصمة، ككاف في مقدمتيا ما قاـ بو الغافرم ]
كالتي ىدفت تعرؼ حقكؽ الطفؿ في كتب التربية اإلسالمية في 

شريعة الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في ضكء مقاصد ال
اإلسالمية كتكصمت الدراسة لنتائج عدة مف أىميا: أف أكثر 
حقكؽ الطفؿ كركدنا في كتب التربية اإلسالمية بالصفكؼ األربعة 
مف الحمقة األكلى تمؾ الحقكؽ ذات الصمة بمقصد حفظ الديف 
حيث ركزت الكتب الدراسية عمى غرس القيـ كممارسة الشعائر 

ية. كما كشفت الدراسة بأف التعبدية كمعرفة األحكاـ الشرع
عرض حقكؽ الطفؿ في محتكل كتب التربية اإلسالمية 

عشكائية مبعثرة  -بالصفكؼ األربعة مف الحمقة األكلى بطريقة 
غير منظمة، كأغفؿ محتكل كتب التربية اإلسالمية بالصفكؼ 
 -األربعة مف الحمقة األكلى كثيرنا مف حقكؽ الطفؿ فمـ يرد 

ا كال  ضمننا مثؿ "رعاية مجيكلي النسب" ذكرىا ال تصريحن
ك"حماية الطفؿ مف االستغالؿ" كغيرىا. كأكصت بعدد مف 

 .التكصيات
 رؼ ػػػػػت تعػػػػدفػػة ىػػ[ دراس3ب ]ػػيػخطػدة كالػػكاجػػرل المػػا أجػػكم     

مبادئ حقكؽ الطفؿ في اإلسالـ كالمكاثيؽ الدكلية اإلسالمية 
اإلسالمية المقررة في المتضمنة في مضمكف كتب التربية 

الصفكؼ الثالثة األكلى مف المرحمة األساسية في األردف 
حصكؿ مجاؿ الحقكؽ الدينية عمى أعمى إلى  كتكصمت الدراسة

تكرار بيف الفئات األخرل، كجاءت في المرتبة الثانية الحقكؽ 
االجتماعية، كفي المرتبة الثالثة الحقكؽ التربكية كفي المرتبة 

ؽ االقتصادية، كأخيرنا الحقكؽ السياسية كما أكصت الرابعة الحقك 
 .الدراسة بعدد مف التكصيات

معرفة مدل تطبيؽ إلى  [ دراسة ىدفت14كأجرل الياللي ]      
معمـ التربية اإلسالمية لحؽ الطفؿ في حرية التعبير كحقة في 
التعميـ الفعاؿ، كحقة في العدؿ كالمعاممة الحسنة في أثناء 

( حقنا 31الدراسة لنتائج مف أىميا أف ىنالؾ ) تدريسو، كتكصمت
مف حقكؽ الطفؿ التي ينبغي أف يطبقيا معمـ التربية اإلسالمية 
داخؿ حجرة الصؼ، كقد كاف تطبيؽ المعمميف لكافة الحقكؽ 

 .بدرجة متكسطة
تحديد نسبة تضميف إلى  [ دراسة ىدفت4كأجرل عمرك ]      

ة األكلى مف مرحمة كتب التربية اإلسالمية لمصفكؼ األربع
التعميـ األساسي في األردف عمى حقكؽ الطفؿ في االسالـ، 

أف أعمى نسبة تتضمف عمى حقكؽ إلى  كأشارت نتائج الدراسة
%(، ثـ 78.61الطفؿ في ىذه الكتب كانت لحقكؽ النماء )

%(، ثـ 7.70%(، ثـ مجاؿ المشاركة )11.04مجاؿ البقاء )
 (.%2.63مجاؿ الحماية )

تعرؼ نتائج تحميؿ إلى  [ دراسة ىدفت29ل المكي ]كأجر      
كتب التربية الدينية مف خالؿ الكشؼ عف مدل تكافر مفاىيـ 
حقكؽ الطفؿ في كتب التربية الدينية، كمدل كفايتيا مف كجية 
نظر المختصيف، كقد أظيرت نتائج الدراسة أف مجمكعة حقكؽ 

في المرتبة  الطفؿ في الحياة أتت في المرتبة األكلى، بينما حمت
الثانية الحقكؽ السياسية تمتيا الحقكؽ االجتماعية، كما أظيرت 
النتائج أف اقؿ الحقكؽ تحققنا ىي حقكؽ الطفؿ االقتصادية، 
كحقو في الضماف االجتماعي كالتأىيؿ االجتماعي، كما أبدل 

 .المعممكف كالمختصكف كفاية ىذه الكفايات لمكتب
تعرؼ عمى حقكؽ إلى  ىدفت[ دراسة 30كأجرل العتيبي ]      

الطفؿ كرعايتيا في اإلسالـ، كفي دكلة السكيد تكصمت مجمكعة 
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مف النتائج مف أىميا أف الشريعة اإلسالمية كاف ليا السبؽ عمى 
كافة التشريعات كالقكانيف الكضعية في اىتماميا بالطفؿ كتقدير 
حقكقو. كأف حقكؽ الطفؿ في اإلسالـ تنطكم عمى حقكؽ أكثر 

 .كشمكالن مما ىي عميو في المكاثيؽ كالقكانيف الكضعيةعمقنا 
[ بدراسة لتحديد مفاىيـ حقكؽ اإلنساف 31كقاـ شاىيف ]     

إلى  المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية لمصفكؼ مف االمس
التاسع في األردف، كأظيرت نتائج الدراسة أف أكثر الحقكؽ 

ي الشؤكف شيكعنا ىي )حؽ سيادة القانكف، كحؽ المشارؾ ف
العامة، كحؽ التعبير عف الرأم( كأف أقميا شيكعنا ىي )حؽ 
تككيف الجمعيات، كحؽ العيش في مناخ ثقافي حر، كالحؽ في 

 (.الحصكؿ عمى الجنسية
تعرؼ مدل إلى  [ دراسة ىدفت32كأجرل الصميمي ]     

تضميف كتب التربية اإلسالمية مبادئ حقكؽ الطفؿ في دكلة 
أف مجاؿ الحقكؽ االجتماعية إلى  راسةالككيت، كتكصمت الد

كاإلنسانية قد جاءت بأعمى تكرار، أما مجاؿ الحقكؽ السياسية 
 .فقد حظي بأقؿ تكرار في جميع كتب التربية اإلسالمية

معرفة مفاىيـ إلى  [ دراسة ىدفت33كأجرل المقكسي ]      
حقكؽ اإلنساف، المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية لممرحمتيف 

ساسية العميا كالثانكية في االردف، كأظيرت نتائج الدراسة أف األ
مجاؿ الحقكؽ االقتصادية قد حصؿ عمى أعمى التكرارات، كأف 
أقؿ التكرارات كانت في حقكؽ حفظ النفس اإلنسانية، كالحقكؽ 

 .الخاصة لغير المسمميف
إظيار حقكؽ إلى  [ دراسة ىدفت34كأجرل البمبيسي ]      

اإلسالمية كما جاءت في الكتاب  تيا لو الشريعةالطفؿ التي أقر 
السنة، كتكصمت لنتائج مف أىميا أف حقكؽ الطفؿ في الشريعة ك 

اإلسالمية أكامر تشريعية ككاجبات دينية، كليست مجرد حقكؽ 
 ـ،1989يمكف التغاضي عنيا، كأف اتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ 

ع ذلؾ ىي أكثر االتفاقيات تصديقنا مف الدكؿ األطراؼ، كم
يتعرض الطفؿ كؿ يـك النتياؾ لحقكقو، كذلؾ ألف جية التنفيذ 
ليذه الحقكؽ غير فعالو، كأف الشريعة اإلسالمية ممتزمة بحماية 

 ذم ػي الػػػػربػـ الغػػػالػالؼ دكؿ العػػػرب، بخػػػف الحػػػؿ زمػػػكؽ الطفػػػحق

 .ينتيؾ ىذه الحقكؽ زمف الحرب
تعرؼ مفاىيـ إلى  ة ىدفت[ دراس35كأجرل المراعية ]      

حقكؽ اإلنساف المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية لممرحمة 
الثانكية في األردف، كظير مف نتائج تحميؿ الكتب، أف كتاب 
الثقافة اإلسالمية لمصؼ الثاني الثانكم الشامؿ جاء في المرتبة 
األكلى في مراعاتو لحقكؽ اإلنساف، أما مف حيث ترتيب 

جاء مجاؿ الحقكؽ األساسية في المرتبة األكلى  المجاالت، فقد
يميو مجاؿ الحقكؽ االجتماعية كالثقافية، كمف حيث ترتيب 
الفقرات، فقد جاء )حؽ الحياة( أكثر تكرارنا في جميع كتب التربية 
اإلسالمية، كجاءت فقرة حقكؽ األسرل، أقؿ تكرارنا في جميع 

دؿ بيف مفاىيـ الكتب، كأكصت الدراسة أف يككف ىناؾ تكزيع عا
 .حقكؽ اإلنساف في جميع مجاالتيا كتضمينيا لمكتب

إلى  [ دراسة ىدفت36]( Yamasaki) كأجرل يامسكي      
أثر برنامج في حقكؽ اإلنساف عمى طمبة المرحمة إلى  تعرؼ

االبتدائية معرفيان، كانفعاليان، كأدائيان، كعمى طريقة تعامميـ مع 
مقترح لتطكير ىذا كضع تصكر إلى  بعضيـ، باإلضافة

البرنامج، كأظيرت نتائج الدراسة أنو يجب عمى معممي برنامج 
التربية عمى حقكؽ اإلنساف أف يركزكا عمى دمج البرنامج في 
الحياة اليكمية لمطمبة، كاستنتاج المفاىيـ المفتاحية لحقكؽ 
اإلنساف مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف، كاتفاقية حقكؽ 

عمى مكضكعات محددة ذات أىمية كبيرة لمطمبة الطفؿ كالتركيز 
 .مثؿ: التمييز، كالتحيز، كالفقر، كالجكع، كغياب العدالة

قياس إلى  [ دراسة ىدفت37] (Banks) كأجرل بانكز       
مدل مساىمة التربية عمى حقكؽ اإلنساف في تطكير المعارؼ 
كالمفاىيـ المدنية لدل طالب المدارس الثانكية في الكاليات 

مجمكعة مف النتائج مف إلى  كقد تكصمت الدراسةالمتحدة. 
أىميا تطكر العديد مف المفاىيـ كتعزيزىا لدل طمبة المدارس 

مناىج حقكؽ اإلنساف التي يتـ تدريسيا في المدارس إلى  يرجع
درسية في ػج المػػة المناىػػكما أكدت الدراسة عمى مدل مساىم

 .اإلنسافالحد مف االنتياكات لحقكؽ 
 كؽ الطفؿ ػرؼ حقػتعإلى  [ دراسة ىدفت38رت بخيت ]كأج      
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في اإلسالـ، كتعرؼ حقكؽ الطفؿ مف الناحية التربكية، كتعرؼ 
مدل إدراؾ معممات المرحمة االبتدائية بمكة المكرمة حقكؽ 

عدـ كجكد كعي إلى  الطفؿ في اإلسالـ كقد تكصمت الدراسة
ة مكة كاؼ لدل عينو مف معممات المرحمة االبتدائية بمدين

 .بحقكؽ الطفؿ التربكية
 التعقيب عمى الدراسات السابقة

مف خالؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة يتضح أف       
ىناؾ تنكعنا كاختالفنا في عرض حقكؽ الطفؿ كتناكليا في 
اإلسالـ، كما أف ىناؾ تنكعنا في المنيجية المتبعة في الدراسات 

 :ميالسابقة، كيمكف أف تصنؼ مف خالؿ ما ي
اتفقت العديد مف الدراسات مف حيث تناكليا لمكضكع حقكؽ  -

الطفؿ في اإلسالـ مف حيث تعرؼ حقكؽ الطفؿ في اإلسالـ 
كالقكانيف الدكلية، أك مف حيث الحقكؽ في الشريعة كالتربية، مثؿ 

 ].38[، بخيت ]34، البمبيسي ][30] العتيبي، دراسة
مف حيث تناكلت بعض الدراسات مكضكع حقكؽ الطفؿ  -

تحميؿ مقررات التربية اإلسالمية في ضكء حقكؽ الطفؿ، كثبت 
في أغمب الدراسات ضعؼ تناكؿ المقررات لحقكؽ الطفؿ، مثؿ 

 المراعية، ،[32] الصميمي ،[4] عمرك ،[33] المقكسي دراسة
 ].28الغافرم ] ،[3] مكاجدة كالخطيب[ 35]

تطبيقيا  تناكلت بعض الدراسات حقكؽ الطفؿ كاالنساف ككاقع  -
 يامسكي ، كدراسة[14] الياللي، في الميداف التربكم مثؿ دراسة

(Yamasaki) [36] [37].زبانك كدراسة (Banks)  
جميع الدراسات التي أجريت في تحميؿ المضمكف في ضكء  -

حقكؽ الطفؿ، لـ يكف مف ضمنيا أية دراسة تناكلت تحميؿ 
األكلى في  محتكل مناىج العمـك الشرعية في الصفكؼ الثالثة

المرحمة االبتدائية، بالمممكة العربية السعكدية )في حدكد عمـ 
 (.الباحث

استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تحديد منيجية  -
الدراسة، كتحديد حقكؽ الطفؿ التي ينبغي تضمينيا في مقررات 
العمـك الشرعية في الصفكؼ الثالثة األكلى بالمرحمة االبتدائية 

 .العربية السعكدية، مف حيث تحديد الحقكؽ كحصرىابالمممكة 

 تضمينيامع ككف ىذه الدراسة تركز عمى حقكؽ الطفؿ كمدل  -
في مقررات العمـك الشرعية في الصفكؼ الثالثة األكلى بالمرحمة 
االبتدائية بالمممكة العربية السعكدية، إال أنيا تعد مكممة كداعمة 

 .لعمـك الشرعيةلمدراسات السابقة في ميداف تدريس ا
 الطريقة والجراءات. 4

 منهج الدراسةأ. 
بما أف اليدؼ مف البحث ىك تحميؿ محتكل كتب العمـك       

الشرعية في الصفكؼ الثالثة األكلى بالمرحمة االبتدائية في ضكء 
تضمينيا حقكؽ الطفؿ؛ فقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي 

تخدمنا أسمكب تحميؿ التحميمي؛ لمالءمتو لطبيعة الدراسة، مس
المحتكل، ككصفيا كصفنا مكضكعينا كفؽ قكائـ تحميؿ المحتكل 

النتائج التي يسعى الباحث إلى  التي تـ تصميميا لمتكصؿ
 .لمحصكؿ عمييا

[ البحث 39كقد عٌرؼ عبيدات كعدس كعبد الحؽ ]     
الكصفي بأنو: "أسمكب في البحث يتـ مف خالؿ جمع معمكمات 

ما أك حادثة ما أك شيء ما أك كاقع ما؛  كبيانات عف ظاىرة
كذلؾ بقصد تعرؼ الظاىرة التي ندرسيا كتحديد الكضع الحالي 
ليا، كتعرؼ جكانب الضعؼ كالقكة فييا مف أجؿ معرفة مدل 
صالحية ىذا الكضع أك مدل الحاجة إلحداث تغيرات جزئية أك 

 ."أساسية فيو
 مجتمع الدراسة ب. 
: الدراسة مجتمع أف إلى [40] كآخركف عبيدات، أشار     

 مجتمع فإف كعميو ،"الباحث يدرسيا التي الظاىرة أفراد جميع"
 في الشرعية لمعمـك الطالب كتاب محتكل كامؿ مف يتككف البحث

 تضمينيا ضكء في االبتدائية بالمرحمة األكلى الثالثة الصفكؼ
 عينة كتككنت. ق1437-1436 عاـ طبعتو في الطفؿ، حقكؽ
 محتكل جميع في كالمتمثمة الدراسة مجتمع جميع مف الدراسة
 األكلى الثالثة الصفكؼ في الشرعية لمعمـك( الطالب) كتاب

 الفقو كتب مقرر – التكحيد كتب مقرر) االبتدائية بالمرحمة
 النشاط دكف الطالب كتاب عمى الباحث أقتصر كقد(. كالسمكؾ
 فسن تضمف حيث كأسئمة؛ أنشطة عف عبارة النشاط كتاب لككف
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 ضمف ليست كىي كأسئمة أنشطة شكؿ عمى كلكف المفردات
 .الباحث دراسة حدكد
 أداة الدراسةج. 

تمثمت أداة الدراسة بػ "قائمة حقكؽ الطفؿ" التي تحتكم       
حقان( كالتي اعتمد الباحث في إعداداىا كتطكيرىا عمى  31)

 :الخطكات التالية
تب كالدراسات مسح كتتبع لحقكؽ الطفؿ التي كردت في الك -1

الشرعية كالتربكية كالتي اىتمت بحقكؽ الطفؿ بشكؿ عاـ 
كالدارسات الشرعية عمى كجو الخصكص، كذلؾ لمكقكؼ عمى 

 .الحقكؽ التي كفميا اإلسالـ لمطفؿ
االطالع عمى حقكؽ الطفؿ التي كردت في االتفاقيات  -2

العالمية لحقكؽ الطفؿ، كمف ضمنيا االتفاقية التي كقعتيا 
(، كما تـ االطالع عمى 1989كة العربية السعكدية عاـ )الممم

ميثاؽ الطفؿ العربي، كالتي نشرت بنكده في اليكنيسؼ كفي 
بعض المصادر كاألبحاث العممية المنشكرة، كما تـ االطالع 
عمى الدراسات كالبحكث المتخصصة في حقكؽ االنساف عمكمنا 

صياغة إلى  كحقكؽ الطفؿ تخصيصان، كقد انتيى األمر بالباحث
( حقنا مكزعة عمى ستة مجاالت رئيسة، معظميا كرد في 47)

 .الدراسات العممية، كاالتفاقيات الدكلية لحقكؽ الطفؿ
 بعد مراجعة القائمة كعرضيا عمى المحكميف تكصؿ الباحث -3

عددو مف المالحظات التي أثرت األداة، كمنيا عمى سبيؿ إلى 
 :المثاؿ ما يمي

الجتماعية مع الحقكؽ التربكية في مجاؿ دمج مجاؿ الحقكؽ ا -
كاحد، باعتبار أف الحقكؽ التربكية جزء مف حقكؽ الطفؿ 

 .االجتماعية
( عبارات ال تتكافؽ مع البيئة السعكدية، ككذلؾ 7حذؼ ) -

( عبارات ال تتكافؽ مع المرحمة العمرية مثؿ الحقكؽ 9شطب )
ي االطفاؿ المتعمقة بالجانب السياسي، ككذلؾ حقكؽ متعمقة بتبن

كىي غير مكجكدة في السعكدية، مما نتج عف ذلؾ تقمص 
 .( حقان 31)إلى  القائمة

 :صدق أداة الدراسة
لمتأكد مف صدؽ القائمة تـ عرضيا عمى عددو مف      

( مف المتخصصيف في الشريعة، 11المحكميف بمغ عددىـ )
كطرؽ تدريس العمـك الشرعية، كالمناىج العامة، كمعممي 

عمـك الشرعية، كقد حكمكا عمييا مف حيث االنتماء كمشرفي ال
لممجاؿ، كدقة االرتباط بالمجاؿ، كمف حيث مناسبتيا لممرحمة 
االبتدائية، كالصفكؼ األكلية كمرحمتيـ العمرية كما تـ الحكـ 
عمى األداة مف حيث تمثيميا لحقكؽ الطفؿ في اإلسالـ، 

دل المحكمكف كاالتفاقيات الدكلية الخاصة بحقكؽ الطفؿ، كقد أب
ضافة بنكد  عددنا مف المالحظات المتعمقة بحذؼ بعض البنكد كا 
أخرل، كدمج بعض العبارات ال تفاقيا في المعنى، كفي ضكء 
ذلؾ تـ الحصكؿ عمى القائمة في شكميا النيائي، كالتي ضمت 

( حقنا مف حقكؽ الطفؿ. كقد تـ اعتماد األداة بعد التعديؿ 31)
ف ثـ تـ تصميـ بطاقة التحميؿ في في ضكء نتائج التحكيـ كم

صكرتيا النيائية، كاعتمادىا بمجاالتيا الخمسة كأداة لتحميؿ 
 .الكتب

 :ثبات أداة الدراسة
اعتمد الباحث )الفكرة( في الدراسة ككحدة لتحميؿ محتكل      

كتاب الطالب في مقررات العمـك الشرعية لمصفكؼ الثالثة 
لطفؿ؛ كحيث أف كؽ ااألكلى لمكقكؼ عمى ما تتضمنو مف حق

الفكرة ليست ليا حدكده إال تمؾ التي يحمميا معناىا، فقد تككف 
عبارةن أك جممةن أك فقرةن أك أكثر مف ذلؾ، كلمحصكؿ عمى نتائج 
دقيقة، قاـ الباحث بتحميؿ محتكل الكتب في ضكء الفكرة، كقاـ 
الباحث بعممية تحميؿ اخرل بعد مضي أسبكعيف عمى التحميؿ 

(. 0.89ساب معامؿ ثبات التحميؿ كالذم بمغ )األكؿ، ثـ تـ ح
 كجكد ثبات مرتفع لألداة المستخدمة في التحميؿ.إلى  مما يشير

( كذلؾ باستخداـ معادلة ككبر 1كما ىك مكضح في الجدكؿ )
كنظرنا الرتفاع قيمة معاممة الثبات بيف تحميؿ الباحث كالتحميؿ 

ـ التكصؿ إلييا الثاني، فقد اعتمدت نتائج تحميؿ المحتكل التي ت
.الباحث
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 1 جدول
 نسب االتفاق بين تحميل الباحث في المرة اْلولى وتحميل الباحث اِلخر )ثبات التحميل( لمكتب الستة

 الصف الثالث الصف الثاني الصف اْلول مجال الحقوق 
 كتاب الفقه كتاب التوحيد كتاب الفقه كتاب التوحيد كتاب الفقه كتاب التوحيد

 0.91 0.96 0.86 0.91 0.94 0.97 دينيةالحقكؽ ال
 0.93 0.99 0.99 0.91 0.98 1.00 الحقكؽ االجتماعية كالتربكية

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 الحقكؽ االقتصادية
 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 حقكؽ االنتماء كالمشاركة
 1.00 1.00 0.93 1.00 0.76 1.00 الحقكؽ الصحية كالنفسية

 0.95 0.99 0.96 0.95 0.94 0.99 ثبات الكميال
 بيف االتفاؽ مؤشرات قيـ أف السابؽ الجدكؿ مف يالحظ     

 داخؿ ككؿ لألداة بالنسبة كذلؾ كمالئمة، مرتفعة تعتبر التحميميف
 معامؿ بمغ كما( 0896إلى  0886) بيف تراكحت حيث صؼ كؿ

. لألداة رتفعم اتفاؽ معامؿإلى  يشير مما( 0895) الكمي االتفاؽ
 لكؿ بالنسبة التحميميف بيف االتفاؽ معامالت تراكحت ككذلؾ
 بيف ما الصفكؼ مف صؼ لكؿ الخمس المجاالت مف مجاؿ

 لألداة مرتفع ثبات كجكدإلى  يشير مما( 0.99إلى  0894)
 المضمنة الجكانب مف جانب لكؿ بالنسبة التحميؿ في المستخدمة

 .داةاأل في
 :المحتوى تحميل
 تحكيـ نتائج ضكء في االستمارة ىذه بإعداد الباحث اـق     
 الباحث ليقـك االستمارة ىذه تصميـ تـ كقد الطفؿ، حقكؽ قائمة

 كالذم المنيج محتكل في التحميؿ كحدة تكرار مرات عدد بحساب
ا لمتحميؿ، يخضع  يمي كفيما لمتكرار، المئكية النسبة حساب كأيضن
 :األداة ىذه بناء إجراءات

 تحميؿ استمارة استخداـ ييدؼ: المحتكل تحميؿ مف ؼاليد( 1
 حقكؽ تضميف مدل عف الكشؼإلى  الدراسة ىذه في المحتكل
( التكحيد - الفقو) الشرعية لمعمـك الطالب كتاب في الطفؿ

 .االبتدائية المرحمة مف األكلى الثالثة لمصفكؼ
 أىـ مف التحميؿ فئات تحديد إف: التحميؿ فئات تحديد( 2

 في الكاردة الحقكؽ بتحديد الباحث قاـ كلذا لتحميؿ،ا خطكات
 .حقان ( 31) كعددىا الطفؿ حقكؽ قائمة

  أساسنا( الفكرة كحدة) ثػاحػالب ارػػاخت: ؿػػالتحمي داتػػكح دػػتحدي( 3
 .الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف كذلؾ لمتحميؿ؛

 كاعتمادنا سبؽ ما ضكء ففي: المحتكل تحميؿ استمارة إعداد (4
 الباحث قاـ األداة في إلييا الميشار الطفؿ حقكؽ قائمة عمى

 الطفؿ حقكؽ لرصد كتصميميا، المحتكل لتحميؿ استمارة بإعداد
( التكحيد - الفقو) الشرعية لمعمـك الطالب كتاب تضمنيا التي

 .االبتدائية المرحمة مف األكلى الثالثة لمصفكؼ
 :ىما جزأيف مف االستمارة ىذه كتتككف (5
 المراد المنيج عف عامة بمعمكمات يتعمؽ: األكؿ الجزء -

 .تحميمو
 :كىي لمحقكؽ الرئيسة المجاالت مف يتككف: الثاني الجزء -

 الحقكؽ مجاؿ ،(حقكؽ 6) كتضمف الدينية الحقكؽ مجاؿ
 المالية الحقكؽ مجاؿ ،(حقان  12) كتضمف كالتربكية االجتماعية
 شاركةكالم االنتماء في الحقكؽ مجاؿ ،(حقكؽ 4) كتضمف
 كتضمف كالنفسية الصحية الحقكؽ مجاؿ ،(حقكؽ 4) كتضمف

  (.حقكؽ 5)
 في تـ إرفاقيا حقان،( 31)مشتممةن  الطفؿ حقكؽكبمغ عدد        
 التكرار ليذا المئكية كالنسب التكرار مرات عدد يتضمف جدكؿو 

 (.1 ممحؽ)
 قائمة الحتكاء نظرنا: األداة نتائج عمى الحكـ معيار تحديد( 6

 كتاب محتكل في تضمينيا يجب حقنا( 31) عمى الطفؿ ؽحقك 
 فقد األكلى؛ الثالثة بالصفكؼ الشرعية العمـك لمقررات الطالب
 مناسبةن  اعتبارىا يمكف نسبة كأقؿ%( 70) نسبة الباحث حدد

 المنيج قصكر تجاكز إذا أما الطفؿ، لحقكؽ المحتكل لتضمف
 ييعد ىذا فإف الطفؿ؛ حقكؽ مف%( 30) مف أكثر معالجة عف

 .الحقكؽ لتمؾ المحتكل تناكؿ في ضعفنا
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 :الحصائية اْلساليب
 جمعيا، يتـ التي البيانات كتحميؿ الدراسة أىداؼ لتحقيؽ     
 :كىي المناسبة اإلحصائية األساليب مف العديد استخداـ تـ فقد
( استجابات) آراء لتحديد المئكية، كالنسب التكرارات استخداـ -

 .الدراسة أداة التي تتضمنيا الطفؿ كؽحق تجاه المحكميف
 البيانية، لتحديد كالرسكمات المئكية كالنسب التكرارات استخداـ -

 .الطفؿ حقكؽ المقررات محتكل تضمف نتيجة
 بيف( الثبات) االتفاؽ نسبة لحساب ؛"ككبر" معادلة استخداـ -

 الباحث تحميؿ كبيف جية، مف الباحث بيا قاـ الذم التحميؿ
 .أخرل جية مف مؿ آخرمح كتحميؿ

 adjusted standardizedالمعيارم المعدؿ  الباقي -
residual  الخطأ المعيارم المعدؿ = المعادلة: كيحسب مف

التكرار المتكقع / الجذر التربيعي لمتكرار  –التكرار المشاىد 
جاءت قيمة المؤشر اإلحصائي )الباقي  إذابحيث  المتكقع،

فاف حسف التكزيع  (2-الى  2ضمف مدل ) المعدؿ(المعيارم 
ذا متحقؽ،يككف  تخطت قيمتو المدل السابؽ يككف حسف  كا 

 متحقؽ.التكزيع غير 
التكرار  –)التكرار المشاىد [= مج  2كاالمعادلة: مف  2كا -

 ]/التكرار المتكقع 2المتكقع (
 ومناقشتها  . النتائج5

 مدل ما": عمى ينص كالذم األكؿ، بالسؤاؿ المتعمقة النتائج: اكالن 
 مقررات كتب في الطفؿ حقكؽ مجاالت كتكازف كتكزيع تضميف
 المرحمة مف األكؿ لمصؼ( الفقو التكحيد،) الشرعية العمـك

 "االبتدائية 
 المشاىدة التكرارات مطابقة تمت السؤاؿ ىذا عف لإلجابةك 

 كالباقي المئكية كالنسب المتكقعة لتكراراتيا الطفؿ حقكؽ لمجاالت
 مكضح ىك كما األكؿ لمصؼ كالفقو التكحيد ابكت في المعيارم

 (.3) ك( 2) الجدكليف في
 2 جدول

 التوحيد كتاب في المعياري والباقي المئوية والنسب المتوقعة لتكراراتها الطفل حقوق لمجاالت المشاهدة التكرارات مطابقة لحسن 2كا اختبار نتائج
 اْلول لمصف

 الباقي المعياري الباقي التكرار المتوقع ئويةالنسبة الم التكرار المشاهد مجال الحقوق
 9862 5383 3087 % 91833 84 الحقكؽ الدينية

 4881- 2687- 3087 % 4833 4 االجتماعية كالتربكية
 - - - 0 0 االقتصادية

 - - - 0 0 االنتماء كالمشاركة
 4881- 2687- 3087 %4833 4 الصحية كالنفسية

    %100 92 الكمى
 0801دالة عند  :الداللة االحصائية 2درجة الحرية =  13981المطابقة = لحسف  2كا

 مستكل عند دالة 2كا قيمة أف السابؽ الجدكؿ مف يالحظ     
 المشاىدة التكرارات لمطابقة حسف كجكد عدـ بمعنى( 0801)

 مع األكؿ لمصؼ التكحيد كتاب في الطفؿ حقكؽ لمجاالت
 الطفؿ حقكؽ مجاالت أف إلى يشير مما المتكقعة تكراراتيا
 تخؿ بطريقة تتكزع األكؿ بالصؼ التكحيد كتاب في المضمنة
 التكحيد منيج في تتكزع الطفؿ حقكؽ مجاالت أف بمعنى بتكازنيا
 كاف( الدينية الحقكؽ) مجاؿ أف كيالحظ كما متساك، غير بشكؿ
 مف أكثر مرتفعة بنسبة األكؿ لمصؼ التكحيد كتاب في مضمننا

 كفقنا%( 91.33) مرتفعة كبنسبة جكىرم كبفارؽ تالمجاال باقي
 الحقكؽ) مف كالن  أف حيف في المعيارم، الباقي لمؤشر

 مضمنة كانت كالنفسية الصحية الحقكؽ كالتربكية، االجتماعية
 كبفارؽ متكقع ىك مما بأقؿ األكؿ لمصؼ التكحيد كتاب في

 مف كؿو  تضميف عدـ يالحظ كما%(. 4.33) كبنسبة جكىرم
 كتاب في( كالمشاركة االنتماء كحقكؽ االقتصادية، ؽالحقك )

 .األكؿ لمصؼ التكحيد
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 3 جدول
 الفقه كتاب في المعياري والباقي المئوية والنسب المتوقعة لتكراراتها الطفل حقوق لمجاالت المشاهدة التكرارات مطابقة لحسن2كا اختبار نتائج

 االبتدائي اْلول لمصف
 الباقي المعياري الباقي التكرار المتوقع النسبة المئوية دالتكرار المشاه مجال الحقوق
 4827 3387 6283 % 5183 96 الحقكؽ الدينية

 0859 487 6283 % 3588 67 االجتماعية كالتربكية
 - - - 0 0 االقتصادية

 - - - 0 0 االنتماء كالمشاركة
 4885- 3883- 6283 %1288 24 الصحية كالنفسية

    %100 187 الكمى
 0801دالة عند  الداللة االحصائية: 2درجة الحرية =  4281لحسف المطابقة =  2كا

 مستكل عند دالة 2كا قيمة أف السابؽ الجدكؿ مف يالحظك      
 المشاىدة التكرارات لمطابقة حسف كجكد عدـ بمعنى( 0801)

 تكراراتيا مع األكؿ لمصؼ الفقو كتاب في الطفؿ حقكؽ لمجاالت
 في المضمنة الطفؿ حقكؽ مجاالت أفإلى  يشير امم المتكقعة،

 أف بمعنى بتكازنيا تخؿ بطريقة تتكزع األكؿ بالصؼ الفقو كتاب
 متساك، غير بشكؿ الفقو منيج في تتكزع الطفؿ حقكؽ مجاالت

 كتاب في مضمننا كاف( الدينية الحقكؽ) مجاؿ أف يالحظ كما
 اقيب مف أكثر%( 5183) مرتفعة بنسبة األكؿ لمصؼ الفقو

 قيمة) المعيارم الباقي لمؤشر كفقنا جكىرم كبفارؽ المجاالت،
 االجتماعية الحقكؽ) مف كالن  أف حيف في ،(2 مف أكبر مكجبة

 كتاب في مضمنة كانت( كالنفسية الصحية الحقكؽ كالتربكية،
 كفقا جكىرم كبفارؽ متكقع ىك مما بأقؿ األكؿ لمصؼ الفقو

 كبنسبة ،(2- مف أكبر سالبة قيمة) المعيارم الباقي لمؤشر
 الحقكؽ) مف كؿو  تضميف عدـ كيالحظ كما%( 12.8)

 لمصؼ الفقو كتاب في( كالمشاركة االنتماء كحقكؽ االقتصادية،
 .األكؿ

 التكحيد) مقررم مف كؿ تحميؿ نتائج خالؿ مف يالحظ     
 أف االبتدائي األكؿ بالصؼ الشرعية لمعمـك كمقررات( كالفقو

 حيث متكازف؛ غير بشكؿ مكزعة انتك الطفؿ حقكؽ مجاالت
 كال في كتكرار نسبة أعمى عمى الدينية الحقكؽ مجاؿ حصؿ
 القائمة، في المضمنة األخرل الحقكؽ باقي مف أكثر الكتابيف
 أكؿ األكؿ الصؼ لككف ذلؾ يعزل كقد جدنا كبير بفارؽ كذلؾ
 مؤلفي يجعؿ مما االبتدائية، المرحمة في لمطالب التعميمي السمـ

 يؤسس أف أجؿ مف الدينية، الحقكؽ عمى يركزكف ناىجالم
 عمى استنادنا كذلؾ العبادات، جانب في مكثؼ بشكؿ الطالب
 النتيجة ىذه كتتفؽ السعكدية العربية المممكة في التعميـ سياسة

 أىداؼ مع ذلؾ يتفؽ كما ،[3] كالخطيب مكاجدة دراسة مع
 عمى التركيز يثح مف االبتدائية بالمرحمة كالفقو التكحيد تدريس
 .العمر مف مبكرة مرحمة في كالتعبدية العقائدية األصكؿ غرس

 كالحقكؽ كالتربكية، االجتماعية الحقكؽ) مجالي أف حيف في     
 مما كبأقؿ جدنا منخفضة بنسبة مضمنيف كانا( كالنفسية الصحية

 التي المرحمة ىذه في أىميتيما مع كبير كبفارؽ متكقع، ىك
 ليستطيع الميمة الحقكؽ ىذه الطالب فييا يتعمـ أف ينبغي
 صغرإلى  ذلؾ يعزل كقد العصر، متغيرات مع كالتعامؿ التكيؼ
 يعفي ال ذلؾ أف إال االبتدائي األكؿ الصؼ في الطالب سف

 المقررات، ثنايا في لمحقكؽ متكازف تكزيع مف المقررات مؤلفي
 بالمرحمة الشرعية العمـك تدريس أىداؼ بعض نصت حيث
 المناسبة الميارات اكتساب عمى الطالب مساعدة" عمى دائيةاالبت

 المعاصرة المنجزات الستخداـ الطالب تكجيو - السميـ لمتفكير
 نحك ينبغي بما الطالب إحساس تنمية- الشرعية الضكابط كفؽ
 كىذه التأليؼ، أثناء مراعاتو يتـ لـ ما كىك كمجتمعو أسرتو
 الطفؿ حقكؽ عرض بأف[ 28] الغافرم دراسة مع تتفؽ النتيجة

 الحمقة مف األربعة بالصفكؼ اإلسالمية التربية كتب محتكل في
 محتكل كأغفؿ منظمة، غير مبعثرة عشكائية - بطريقة األكلى
 كثيرنا األكلى الحمقة مف األربعة بالصفكؼ اإلسالمية التربية كتب
ا ال ذكرىا - يرد فمـ الطفؿ حقكؽ مف  .ضمنان  كال تصريحن
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 الحقكؽ) مجالي إىماؿ في أكبر بشكؿ لؾذ كيظير     
 عدـ يالحظ حيث ،(كالمشاركة االنتماء كحقكؽ االقتصادية،
 كىذه االبتدائي األكؿ بالصؼ الشرعية العمـك بمقررات تضمينيما
 كالخطيب، كمكاجدة،[ 4] عمرك مف كؿو  نتائج تخالؼ النتيجة

 في اإلسالمية التربية مقررات في الحقكؽ ىذه كردت كالتي[ 3]
 كما آلخر، بمد مف التعميـ سياسة الختالؼ ذلؾ كيعزل األردف،

 يرد لـ كما تكاممية، الشرعية العمـك مناىج لككف ذلؾ يعزل قد
 مؤلفي يعفي ال ذلؾ أف إال آخر، صؼ في يرد قد صؼ في

 حياة في الميمة الحقكؽ ىذه إىماؿ مف الشرعية العمـك مقررات
 العمـك مقررات دريست أىداؼ يخالؼ ذلؾ أف كما الطالب،
 االبتدائية؛ المرحمة مف األكلى الثالثة الصفكؼ في الشرعية
 االبتدائية بالمرحمة الشرعية العمـك تدريس أىداؼ أحد نص حيث

 إلييا كاالنتماء اإلسالمية األمة حب عمى الطالب تنشئة" عمى
 في إطالقنا يرد لـ كىذا ،[40" ]أفرادىا بيف كالتراحـ المكدة كتقكية

 .االبتدائي األكؿ لمصؼ لمقرراتا
: عمى ينص كالذم الثاني، الفرعي بالسؤاؿ المتعمقة النتائج: ثانيان 
 كتب في الطفؿ حقكؽ مجاالت كتكازف كتكزيع تضميف مدل ما"

 مف الثاني بالصؼ( الفقو التكحيد،) الشرعية العمـك مقررات
 ."االبتدائية المرحمة

  دةػػػػػالمشاى راراتػػتك ةػػمطابق تػػتم ؤاؿػػالس ذاػػى فػػع ةػػكلإلجاب    
 كالباقي المئكية كالنسب المتكقعة لتكراراتيا الطفؿ حقكؽ لمجاالت
 مكضح ىك كما األكؿ لمصؼ كالفقو التكحيد كتاب في المعيارم

 (.5) ك( 4) الجدكليف في

 4 جدول
 التوحيد كتاب في المعياري والباقي المئوية والنسب المتوقعة تكراراتهال الطفل حقوق لمجاالت المشاهدة التكرارات مطابقة لحسن2كا اختبار نتائج

 االبتدائي الثاني لمصف
 الباقي المعياري الباقي التكرار المتوقع النسبة المئوية التكرار المشاهد مجال الحقوق
 4867 32 47 % 84 79 الحقكؽ الدينية

 4867- 32- 47 % 16 15 االجتماعية كالتربكية
 - - - 0 0 اديةاالقتص

 - - - 0 0 االنتماء كالمشاركة
 - - - 0 0 الصحية كالنفسية

    100 94 الكمى
 0801دالة عند  :الداللة االحصائية 1درجة الحرية =  43857لحسف المطابقة =  2كا

 مستكل عند دالة 2كا قيمة أف( 4) الجدكؿ مف يالحظ      
 المشاىدة تكراراتال لمطابقة حسف كجكد عدـ بمعنى( 0801)

 مع الثاني لمصؼ التكحيد كتاب في الطفؿ حقكؽ لمجاالت
 الطفؿ حقكؽ مجاالت أفإلى  يشير مما المتكقعة تكراراتيا
 ال بطريقة تتكزع الثاني بالصؼ التكحيد كتاب في المضمنة

 منيج في تتكزع الطفؿ حقكؽ مجاالت أف بمعنى التكازف تحقؽ
 الحقكؽ) مجاؿ أف الحظي كما متساك، غير بشكؿ التكحيد
 بنسبة الثاني لمصؼ التكحيد كتاب في مضمننا كاف( الدينية

 جكىرم كبفارؽ%( 84) كبنسبة المجاالت باقي مف أكثر مرتفعة
 حيف في ،(2 مف أكبر مكجبة قيمة) المعيارم الباقي لمؤشر كفقا
 كتاب في مضمنة كانت( كالتربكية االجتماعية الحقكؽ) أف

 كفقنا جكىرم كبفارؽ متكقع ىك مما بأقؿ انيالث لمصؼ التكحيد
 كبنسبة ،(2 - مف أقؿ سالبة قيمة) المعيارم الباقي لمؤشر

 االقتصادية، الحقكؽ) مف كؿ تضميف عدـ يالحظ كما%( 16)
 في( كالنفسية الصحية كالحقكؽ كالمشاركة، االنتماء كحقكؽ
 .االبتدائي الثاني لمصؼ التكحيد كتاب
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 5 جدول
 الفقه كتاب في المعياري والباقي المئوية والنسب المتوقعة لتكراراتها الطفل حقوق لمجاالت المشاهدة التكرارات مطابقة لحسن 2كا ختبارا نتائج

 االبتدائي الثاني لمصف
 الباقي المعياري الباقي التكرار المتوقع النسبة المئوية التكرار المشاهد مجال الحقوق
 6844 46 51 % 38 97 الحقكؽ الدينية

 683 45 51 % 3786 96 االجتماعية كالتربكية
 7- 50- 51 % 084 1 االقتصادية

 6858- 47- 51 % 186 4 االنتماء كالمشاركة
 0884 6 51 %2284 57 الصحية كالنفسية

    %100 255 الكمى
 0801دالة عند  :الداللة االحصائية 4الحرية = درجة  17482لحسف المطابقة =  2كا

 مستكل عند دالة 2كا قيمة أف( 5) الجدكؿ مف يالحظ      
 المشاىدة التكرارات لمطابقة حسف كجكد عدـ بمعنى( 0801)

 مع الثاني لمصؼ الفقو كتاب في الطفؿ حقكؽ لمجاالت
 الطفؿ حقكؽ مجاالت أفإلى  يشير مما المتكقعة تكراراتيا
 تحقؽ ال بطريقة تتكزع الثاني بالصؼ الفقو كتاب في المضمنة
 الفقو منيج في تتكزع الطفؿ حقكؽ مجاالت أف بمعنى التكازف
 الدينية، الحقكؽ) مجالي أف كيالحظ كما متساك، غير بشكؿ

 الفقو كتاب في مضمنيف كانا( كالتربكية االجتماعية كالحقكؽ
 جكىرم كبفارؽ متكقع ىك مما أكثر مرتفعة بنسبة الثاني لمصؼ
 كبنسبة ،(2 مف أكبر مكجبة يمةق) المعيارم الباقي لمؤشر كفقنا
 االجتماعية لمحقكؽ% 37.6) كبنسبة( الدينية لمحقكؽ% 38)

 االقتصادية، الحقكؽ) مجالي مف كالن  أف حيف في( كالتربكية
 لمصؼ الفقو كتاب في مضمنيف كانا( كالمشاركة االنتماء حقكؽ
 الباقي لمؤشر كفقنا جكىرم كبفارؽ متكقع ىك مما بأقؿ الثاني
 لمحقكؽ% 0.4) كبنسبة (.2- مف أقؿ سالبة قيمة) رمالمعيا

 كما( كالمشاركة االنتماء لحقكؽ% 1.6) كبنسبة( االقتصادية
 الفقو كتاب في( كالنفسية الصحية الحقكؽ) مجاؿ تضميف يالحظ
 الباقي قيمة كانت حيث تقريبنا متكقع ىك لما كفقنا الثاني لمصؼ
 (.2-إلى  2 فم) بيا المسمكح القيمة نطاؽ في المعيارم
 التكحيد) مقررم مف كؿو  تحميؿ نتائج خالؿ مف كيالحظ     
 أف االبتدائي الثاني بالصؼ الشرعية لمعمـك كمقررات( كالفقو

 متكازف؛ غير بشكؿ مكزعة كانت باإلسالـ الطفؿ حقكؽ مجاالت
 في كتكرار نسبة أعمى عمى الدينية الحقكؽ مجاؿ حصؿ حيث

 القائمة في المضمنة األخرل الحقكؽ باقي مف أكثر الكتابيف كال
 لمصؼ الفقو مقرر في كالتربكية االجتماعية الحقكؽ باستثناء
 الدينية الحقكؽ مع يتساكل عاؿو  تكرار عمى حصؿ حيث الثاني
 يتعمؽ فيما طبيعية النتيجة ىذه كتعد ،%(37.6) بنسبة تقريبنا
 كالجانب العبادات مجاؿ عمى يركز إنو حيث الفقو؛ بكتاب

 تدريس أىداؼ بعض مع ذلؾ في يتكافؽ ما كىك ليا لتطبيقيا
 القياـ عمى الطالب تربية" كمنيا االبتدائية المرحمة في الفقو

 الكريـ القرآف احتراـ" "لعباده ا شرعيا التي كالكاجبات بالفرائض
 ].41" ]كصيانتو عميو كالمحافظة كتعظيمو

 لتدريس أخرل أىدافنا يضمف لـ المقرر أف يالحظ بينما     
 التربكية الجكانبإلى  الطالب سمككيات في التعديؿ" كمنيا الفقو

 كااللتزاـ النظاـ كحب التحية كآداب الحميدة كالخصاؿ السامية
 الطالب يطبؽ كأف" ،"عمييا كالمحافظة المساجد كرعاية بالنظافة

 لككف يعزل ذلؾ كلعؿ[. 41" ]كسمككو كاقعو في درسو ما
 يالحظ حيث كتتابعية؛ تكاممية مقررات شرعيةال العمـك مقررات

 يتـ لـ حقكقنا ىناؾ أف األكؿ الصؼ كتب تحميؿ نتائج مف
 كتاب تحميؿ نتائج كمف أنو إال الفقو مقررات في إطالقنا تناكليا
 في الكاردة الحقكؽ جميع تناكؿ يالحظ الثاني بالصؼ الفقو
ف (5) الجدكؿ في كما الباحث أعدىا التي الحقكؽ قائمة  كاف كا 
 أنو إال الكتاب، ثنايا في المجاالت بيف متكازف غير التناكؿ ذلؾ
 مف األكؿ السؤاؿ تحميؿ نتائج في سابقنا ذكره تـ ما حقيقة يؤكد
 مالحظة تـ كما كتتابعية، تكاممية الشرعية العمـك مقررات ككف
 كالمشاركة، االنتماء االقتصادية،) الحقكؽ مف كؿو  تناكؿ عدـ
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 نتائج تخالؼ النتيجة كىذه التكحيد، كتاب في( فسيةكالن الصحية
 ،[35] كالمراعية[ 3] كالخطيب كمكاجدة[ 4] عمرك مف كؿو 

 التربية مقررات في الحقكؽ تمؾ تناكؿ عمى أكدت كالتي
 الشرعية العمـك مناىج لككف ذلؾ كيعزل األردف، في اإلسالمية
 خبراتال تنظيـ عمى الطالب تساعد حيث بينيا؛ فيما تكاممية

 الحياة مكاقؼ في كاستخداميا متكاممة بصكرة لدية المتراكمة
 ما يضعكف المقررات مؤلفي جعؿ مما فاعؿ، سمكؾ بصكرة
 كمما التكحيد، مقرر في أكبر بشكؿ الدينية الحقكؽ بجانب يتعمؽ
 المرحمة في التكحيد تدريس أىداؼ في كرد ما ذلؾ يؤكد

 اإلسالمية العقيدة أصكؿ غرس" عمى التأكيد مف االبتدائية
 لبعض يتطرؽ لـ أنو إال ،[41" ]الطالب نفكس في الصحيحة
 كالككف النفس في ا نعـ الطالب معرفة" كمنيا اليامة األىداؼ
 طالب سف لصغر ذلؾ يعزل كقد ،[41" ]التكحيد عمى كداللتيا
 المناىج مؤلفي جعؿ مما الحقكؽ تمؾ فيـ عمى الثاني الصؼ

 مكاجدة دراسة مع النتيجة ىذه كتتفؽ مة،متقد لصفكؼ يؤخركنيا

 قصكر فييا أتى حقكؽ ىناؾ أف عمى أكدت حيث[ 3] كالخطيب
 مع تتفؽ كما الثاني الصؼ في تضمينيا كتـ األكؿ الصؼ في

 كتب محتكل في الطفؿ حقكؽ عرض بأف ،[28] الغافرم دراسة
 - بطريقة األكلى الحمقة مف األربعة بالصفكؼ اإلسالمية التربية

 التربية كتب محتكل كأغفؿ منظمة، غير مبعثرة شكائيةع
 حقكؽ مف كثيرنا األكلى الحمقة مف األربعة بالصفكؼ اإلسالمية

ا ال ذكرىا - يرد فمـ الطفؿ  .ضمنان  كال تصريحن
 :عمى ينص كالذم الثالث، الفرعي بالسؤاؿ المتعمقة النتائج: ثالثان 
 كتب في طفؿال حقكؽ مجاالت كتكازف كتكزيع تضميف مدل ما"

 مف الثالث بالصؼ( الفقو التكحيد،) الشرعية العمـك مقررات
 ".االبتدائية المرحمة
 المشاىدة التكرارات مطابقة تمت السؤاؿ ىذا عف كلإلجابة    

 كالباقي المئكية كالنسب المتكقعة لتكراراتيا الطفؿ حقكؽ لمجاالت
 مكضح ىك كما الثالث لمصؼ كالفقو التكحيد كتاب في المعيارم

 (.7) ك( 6) الجدكليف في
 6 جدول

 التوحيد كتاب في المعياري والباقي المئوية والنسب المتوقعة لتكراراتها الطفل حقوق لمجاالت المشاهدة التكرارات مطابقة لحسن 2كا اختبار نتائج
 الثالث لمصف

 المعياري الباقي الباقي التكرار المتوقع النسبة المئوية التكرار المشاهد مجال الحقوق
 8809 4383 2887 % 8387 72 الحقكؽ الدينية

 2893- 1587- 2887 % 1581 13 االجتماعية كالتربكية
 - - - 0 0 االقتصادية

 - - - 0 0 االنتماء كالمشاركة
 5818- 2787- 2887 182 1 الصحية كالنفسية

    100 86 الكمى
 0801لة االحصائية: دالة عند الدال 2درجة الحرية =  10088لحسف المطابقة =  2كا

 مستكل عند دالة 2كا قيمة أف( 6) الجدكؿ مف يالحظ      
 المشاىدة التكرارات لمطابقة حسف كجكد عدـ بمعنى( 0801)

 مع الثالث لمصؼ التكحيد كتاب في الطفؿ حقكؽ لمجاالت
 الطفؿ حقكؽ مجاالت أفإلى  يشير مما المتكقعة تكراراتيا
 تتكزع االبتدائي الثالث بالصؼ التكحيد كتاب في المضمنة
 تتكزع الطفؿ حقكؽ مجاالت أف بمعنى التكازف تحقؽ ال بطريقة

 مجاؿ أف يالحظ كما. متساك غير بشكؿ التكحيد منيج في
 الثالث لمصؼ التكحيد كتاب في مضمننا كاف( الدينية الحقكؽ)

 لمؤشر كفقنا جكىرم كبفارؽ متكقع ىك مما أكثر مرتفعة بنسبة
 عمى حصؿ حيث ؛(2 مف أكبر مكجبة قيمة) المعيارم لباقيا

 االجتماعية الحقكؽ) مف كال أف حيف في%( 83.7) نسبة
 كتاب في مضمنتيف كانتا( كالنفسية الصحية الحقكؽ كالتربكية،
 كفقنا جكىرم كبفارؽ متكقع ىك مما بأقؿ الثالث لمصؼ التكحيد
 حصؿ حيث ؛(2- مف اقؿ سالبة قيمة) المعيارم الباقي لمؤشر
%( 15.1) نسبة عمى كالتربكية االجتماعية الحقكؽ مجاؿ

%(. 1.2) نسبة عمى كالنفسية الصحية الحقكؽ مجاؿ كحصؿ
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 كحقكؽ االقتصادية، الحقكؽ) مف كؿ تضميف عدـ يالحظ كما
 كتاب في( كالنفسية الصحية كالحقكؽ كالمشاركة، االنتماء

 .االبتدائي الثالث لمصؼ التكحيد

 7 جدول
 الفقه كتاب في المعياري والباقي المئوية والنسب المتوقعة لتكراراتها الطفل حقوق لمجاالت المشاهدة التكرارات مطابقة لحسن 2كا اختبار نتائج

 االبتدائي الثالث لمصف
 الباقي المعياري الباقي التكرار المتوقع النسبة المئوية التكرار المشاهد مجال الحقوق
 4808 3383 6687 %50 100 الحقكؽ الدينية

 2 1683 6687 % 4185 83 االجتماعية كالتربكية
 - - - 0 0 االقتصادية

 - - - 0 0 االنتماء كالمشاركة
 6809- 4987- 6687 %885 17 الصحية كالنفسية

    %100 200 الكمى
 0801الداللة االحصائية: دالة عند  2درجة الحرية =  57867لحسف المطابقة =  2كا

 مستكل عند دالة 2كا قيمة أف( 7) الجدكؿ مف يالحظ      
 المشاىدة التكرارات لمطابقة حسف كجكد عدـ بمعنى( 0801)

 مع الثالث لمصؼ الفقو كتاب في الطفؿ حقكؽ لمجاالت
 في الطفؿ حقكؽ مجاالت أفإلى  يشير مما المتكقعة تكراراتيا
 بطريقة عتتكز  الثالث بالصؼ الفقو كتاب في المضمنة اإلسالـ
 منيج في تتكزع الطفؿ حقكؽ مجاالت أف بمعنى متكازنة غير
 مجاؿ أف يالحظ كما متساك، غير بشكؿ الثالث لمصؼ الفقو
 الثالث لمصؼ الفقو كتاب في مضمننا كاف( الدينية الحقكؽ)

 لمؤشر كفقنا جكىرم كبفارؽ متكقع ىك مما أكثر مرتفعة بنسبة
 في%( 50) كبنسبة(. 2 مف أكبر مكجبة قيمة) المعيارم الباقي
 كتاب في مضمنة كانت( كالنفسية الصحية الحقكؽ) أف حيف
 كفقنا جكىرم كبفارؽ متكقع ىك مما بأقؿ الثالث لمصؼ الفقو

 كبنسبة ،(2- مف أكبر سالبة قيمة) المعيارم الباقي لمؤشر
 في( كالتربكية االجتماعية) مجاؿ تضميف يالحظ كما%( 8.5)

 كانت حيث تقريبا متكقع ىك لما كفقا ثالثال لمصؼ الفقو كتاب
إلى  2 مف) بيا المسمكح القيمة نطاؽ في المعيارم الباقي قيمة
 مف كؿو  تضميف عدـ يالحظ كما%( 41.5) كبنسبة(. 2-
 الفقو كتاب في( كالمشاركة االنتماء كحقكؽ االقتصادية، الحقكؽ)

 .الثالث لمصؼ
 التكحيد) تابيك مف كؿو  تحميؿ نتائج خالؿ مف يالحظ     

 أف االبتدائي، الثالث بالصؼ الشرعية لمعمـك كمقررات( كالفقو

 بشكؿ متكازف غير بشكؿ مكزعة كانت الطفؿ حقكؽ مجاالت
 كتكرار نسبة أعمى عمى الدينية الحقكؽ مجاؿ حصؿ حيث عاـ،
 إال القائمة، في المضمنة الحقكؽ باقي مف أكثر الكتابيف كال في
ف الحقكؽ، نفس تناكلت فقوكال التكحيد كتابي أف  ىناؾ كاف كا 
 الصحية الحقكؽ مجاؿ تناكؿ تـ حيث التكزيع؛ في تكازف عدـ

 االجتماعية الحقكؽ مجاؿ ككذلؾ الكتابيف كال في كالنفسية
 الثالث الصؼ إف حيث المتكقع؛ يخالؼ ذلؾ أف إال كالتربكية،
 يتكقع ككاف االبتدائية، بالمرحمة األكلية الصفكؼ نياية االبتدائي

 الصؼ كتابي في الحقكؽ مف تضمينو يتـ لـ ما تضميف يتـ أف
 عنصر كؿ ككف مف التتابع معايير يخالؼ كذلؾ كالثاني، األكؿ
 لو، سابؽ عنصر فكؽ يبنى أف ينبغي المنيج عناصر مف

 كالعمؽ االتساع حيث مف لو عكلج الذم المستكل كيتجاكز
 أعمى مستكيات عنيي بؿ كحسب، كالتكرار اإلعادة ليس فالتتابع

 كتكامؿ كاتساؽ تكازف عدـ يتضح كما[. 42] المعالجة مف
 كالتكحيد الفقو كتابي في يتـ لـ ما كىذا لمحقكؽ التضميف كعمؽ
 االنتماء) حقكؽ مجالي إىماؿ تـ حيث االبتدائي؛ الثالث لمصؼ

 كتاب في تناكليما تـ أنو مع( االقتصادية الحقكؽ - كالمشاركة
 بمؤلفي األحرل مف فكاف قميؿ، بشكؿ الثاني الصؼ في الفقو

 عمقنا بأكثر الثاني الصؼ في طرحو تـ ما استكماؿ المناىج
 حيث ،[28] الغافرم دراسة مع النتيجة ىذه كتتفؽ. كتكسعان 
 التربية كتب محتكل في الطفؿ حقكؽ عرض بأف أكدت
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 غير بطريقة األكلى الحمقة مف األربعة بالصفكؼ اإلسالمية
 ال ذكرىا - يرد فمـ الطفؿ حقكؽ مف كثيرنا غفؿكأ منظمة،
ا  كالن  دراسة نتائج تخالؼ النتيجة ىذه أف كما. ضمنان  كال تصريحن

 النتائج أكضحت حيث[ 3] كالخطيب مكاجدة ،[4] عمرك مف
 .باألردف اإلسالمية التربية كتب في الحقكؽ تمؾ تناكؿ

 مجتمعة الثالث األسئمة نتائج استعراض خالؿ مف كيالحظ
 :يمي ما الحالية لمدراسة الرئيس السؤاؿ عمى كإجابة

 متكازف غير بشكؿ مكزعة كانت الطفؿ حقكؽ مجاالت أف -1
 الصفكؼ في( الفقو التكحيد،) الشرعية العمـك مقررات كتب في

 .االبتدائية المرحمة مف األكلى الثالثة
 ىك مما نسبة بأعمى مضمننا كاف الدينية الحقكؽ مجاؿ أف -2

 في( الفقو التكحيد،) الشرعية العمـك مقررات كتب في متكقع
 .االبتدائية المرحمة مف األكلى الثالثة الصفكؼ

 االقتصادية، الحقكؽ) مف كؿو  تضميف عدـ يالحظ كذلؾ -3
 الشرعية العمـك مقررات كتب في( كالمشاركة االنتماء كحقكؽ

 المرحمة مف األكلى الثالثة الصفكؼ في( الفقو التكحيد،)
 فقد االبتدائي الثاني لمصؼ الفقو كتاب عدا فيما. بتدائيةاال

 .المتكقع مف أقؿ بنسب كلكف فيو ضمنت
 عدـ بيف ما تراكحت قد كالنفسية الصحية الحقكؽ أف يالحظ -4

 المتكقع مف أقؿ بنسبة كالتضميف المقررات بعض في التضميف
 االبتدائي الثاني لمصؼ الفقو كتاب عدا فيما أخرل مقررات في
 متكقع ىك لما كفقا كالنفسية الصحية الحقكؽ فيو ضمنت فقد
 .اتقريبن 

 توصيات. ال6
 الدراسة تكصي إلييا التكصؿ تـ التي النتائج مف انطالقنا      
 :باآلتي

 العمـك كتب تحميؿ في الحالية الدراسة أداة مف االستفادة -1
 فةلمعر  االبتدائية، بالمرحمة األخرل الثالثة لمصفكؼ الشرعية
 .الدراسية الكتب تمؾ محتكل في الطفؿ حقكؽ تكافر مدل

 الحقكؽ أساس عمى لمتربية لكثيقة التعميـ كزارة إعداد ضركرة -2
 العمـك مقررات في منظمة بطريقة تضمينيا كيتـ لمطفؿ، الالزمة

 عمى كيعتمد مخطط بأسمكب االبتدائية، بالمرحمة الشرعية
 .العممي األسمكب

 حقكؽ تعميـ في كالعربية العالمية لتجاربا مف االستفادة -3
 كتكعية التربكية، المؤسسات في تكظيفيا عمى كالعمؿ الطفؿ،
 .الحقكؽ ىذه بأىمية المجتمع

 بعممية تقـك أف يمكف التي الككادر إعداد عمى العمؿ -4
 عمى قدرتيـ يضمف بما الشرعية، كالمناىج لممقررات التطكير
 .كمتكازنة منظمة بطريقة مقرراتال ثنايا في الطفؿ حقكؽ إدراج

 كحقكؽ االقتصادية الحقكؽ بمجالي االىتماـ ضركرة -5
 الطالب تكعية في فاعؿ دكر مف ليما لما كالمشاركة االنتماء
 .المستقبؿ بناء في كمساعدتيـ بحقكقيـ، كتكجييـ

 تضمينيا يجب التي الطفؿ بحقكؽ قائمة لتحديد دراسة جراءإ -6
 المممكة في االبتدائية المرحمة في شرعيةال العمـك مقررات في

 .السعكدية العربية
 المراجع

 أ. المراجع العربية
 القرآف الكريـ. [1]

(. حقكؽ الطفؿ في القرآف 2014بكرقيبة، داكد بف عيسى. ) [2]
ندكة الكريـ "الفقو اإلسالمي: المشترؾ اإلنساني كالمصالح"، 

كف الدينية، ، كزارة األكقاؼ كالشؤ تطكر العمـك الفقيية
 .9/4/2014-6سمطنة عيماف خالؿ الفترة: 

مكاجدة، بكر سميح محمد؛ كالخطيب، محمد إبراىيـ.  [3]
(. مدل تضميف كتب التربية اإلسالمية المقررة 2012)

لمصفكؼ الثالثة األكلى مف المرحمة األساسية في األردف 
مجمة مبادئ حقكؽ الطفؿ في اإلسالـ كالمكاثيؽ الدكلية، 

العمـك اإلنسانية  -اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية  جامعة
 ق ص ص1432، 21، عالسعكدية -كاالجتماعية 

198-247. 
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(. حقكؽ الطفؿ المتضمنة في 2011عمرك، أيمف محمد. ) [4]
كتب التربية اإلسالمية لمصفكؼ األربعة األكلى في 

مجمة الجامعة اإلسالمية، سمسمة الدراسات األردف، 
 .593-559، ص ص 2 ، ع19 المجمد، اإلنسانية

منيج التربية في (. 1976الشعراكم، محمد متكلي. ) [5]
 .12 ، دار االعتصاـ، القاىرة. صاإلسالـ

التميمي، عز الديف الخطيب، كمنظمة األمـ المتحدة لمطفكلة  [6]
حقكؽ المراءة كالطفؿ بيف الشريعة (. 2000"اليكنيسيؼ". )

 ، عماف، اليكنيسيؼ.يةاإلسالمية كاالتفاقيات الدكل

(. عناية الشريعة بحقكؽ 2009سندم، حسف بف خالد. ) [7]
مجمة جامعة أـ القرل لمعمـك الشرعية كالدراسة األطفاؿ، 
 .522 - 437، ص44، عاإلسالمية

(. أىـ الحقكؽ التربكية لمطفؿ 2001شكؽ، محمد أحمد. ) [8]
 . 34-1 ، ص2، ع مجمة العمـك التربكيةالمسمـ، 

(. حقكؽ الطفؿ 2002لصاحب، محمد عبد محمكد. )ا [9]
كمسئكلية الكالديف: دراسة في السنة النبكية كاالتفاقيات 
الدكلية لحقكؽ الطفؿ، المؤتمر العممي األكؿ حكؿ حقكؽ 
المرآة كالطفؿ في ظؿ التشريعات الكضعية كالدكلية 

مجمة أبحاث اليرمكؾ: سمسمة العمـك اإلنسانية كالسماكية، 
 .420-386، ص ص 1 ربد، مجمدا، عيةكاالجتما

الدمشقي، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ ابف تيمية  [10]
، دار الفتاكل الكبرل البف تيمية( 1987الحراني الحنبمي، )
 .1، ط3الكتب العممية، مجمد

(. حقكؽ الطفؿ كمسئكلية 2002الصالح، عبدا. ) [12]
تفاقيات الدكلية لحقكؽ الكالديف: دراسة في السنة النبكية كاال

الطفؿ، المؤتمر العممي األكؿ حكؿ حقكؽ المرآة كالطفؿ 
مجمة في ظؿ التشريعات الكضعية كالدكلية كالسماكية، 

، أربد، أبحاث اليرمكؾ: سمسمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية
 .897-870، ص ص 1مجمد

مركز الطفؿ في القانكف (. 2002زيداف، فاطمة شحاتة. ) [13]
-60 ، رسالة دكتكراه، جامعو اإلسكندرية، صلدكلي العاـا

62. 

مدل تطبيؽ معمـ (. 2012الياللي، سامي صالح. ) [14]
التربية االسالمية لحقكؽ الطفؿ أثناء تدريسو في المرحمة 

، رسالة ماجستير غير منشكرة، االبتدائية بمحافظة جدة
 جامعة أـ القرل، مكة المكرمة(.

حماية حقكؽ الطفؿ في (. 2007عيد. )حمكدة، منتصر س [15]
االسكندرية، دار الجامعة  القانكف الدكلي العاـ كاإلسالـ،

 الجديدة.

حقكؽ الطفؿ (. 2012المكيحؽ، عبد الرحمف بف معال. ) [16]
في الشريعة اإلسالمية كتطبيقاتيا في أنظمة المممكة 

، كرقة عمؿ مقدمة لمحمقة العممية التي العربية السعكدية
يا جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، نسخة إلكتركنية تقدم

 (.www.alukah.netعمى مكقع األلككة عمى الرابط )

التعميـ ق(. 1414الحقيؿ، سميماف بف عبد الرحمف. ) [17]
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(1ملحق )  
 جدول يبين النسب المئوية والتكرارات والترتيب لكل حق من حقوق الطفل ولكل مجال من مجاالت حقوق الطفل كما في أداءه الدراسة

 
 

 

 

 

(اٌصفىف اٌثالثح)      عٕىاْ اٌىتاب: اٌتىحُذ   

 حمىق اٌطفً اٌّجاي َ
 ِذي اٌّعاٌجح

 اٌتشتُة إٌسثح% اٌتىشاساخ

1 

ُح
َٕ

ٌذ
 ا
ق

ى
حم

اٌ
 2 0.28 66 اٌحك فٍ ِعشفح خاٌمح وأسّائه وصفاته. 

 3 0.20 48 اٌحك فٍ ِعشفح ٔثُه ِحّذ صًٍ هللا عٍُح وسٍُ. 2

 6 0 0 اٌحك فٍ اِراْ فٍ أرٔه عٕذ اٌىالدج. 3

 1 0.43 102 اٌحك فٍ تعٍُ اٌشعائش اٌذَُٕح واحىاِها، وتطثُماتها. 4

 4 0.05 11 اٌحك فٍ تعٍُ اٌمشاْ، واٌسٕح. 5

 5 0.03 8 اٌحك فٍ اٌتُُّز تُٓ اٌخُش واٌشش. 6

 1 0.84 235 اٌّجّىع 

7 

َح
ى
شت

ٌت
 ا
و
ح 

عُ
ّا

جت
ال
 ا
ق

ى
حم

اٌ
 

  0.00 0 اٌحك فٍ اٌتشتُح واٌتعٍُُ اٌّجأٍ.

ك فٍ تُّٕح اٌمذساخ واٌّىاهة وسعاَتها.اٌح 8  1 0.03 5 

  0.00 0 اٌحك فٍ اٌّساوج فٍ اٌتعٍُُ . 9

 1 0.53 17 اٌحك فٍ تعٍُّه اٌسٍىن واِداب االجتّاعُح. 11

  0.00 0 اٌحك فٍ تعٍّه تىظُف وسائً اٌتمُٕح اٌحذَثح اَجاتُا. 11

  0.00 0 اٌحك فٍ حفع وشاِته االٔسأُح. 12

 2 0.25 8 اٌحك فٍ حّاَته ِٓ اٌسٍىوُاخ اٌضاسج. 13

 3 0.13 4 اٌحك فٍ اٌتعثُش عٓ سأَه. 14

 4 0.06 2 اٌحك فٍ اٌعُص ِع اٌىاٌذَٓ. 15

  0.00 0 اٌحك فٍ  إٌسة اٌصاٌح وحسٓ تسُّته. 16

  0.00 0 اٌحك فٍ اٌحّاَح ِٓ اٌتحشش. 17

  0.00 0 اٌحك فٍ اٌشضاعح واٌحضأح. 18

ّجّىعاٌ     32 0.14 2 

19 

ق 
ى
حم

اٌ

َح
اد

ص
لت

ال
 1 1 1 اٌحك فٍ إٌفمح. ا

 1 1 1 اٌحك فٍ حفع ِاٌه. 21

 1 1 1 اٌحك فٍ اٌحّاَح ِٓ االستغالي. 21

 1 1 1 اٌحك فٍ اٌتٍّه واٌُّشاث .  22

 1 1 1  اٌّجّىع 

23 

ق 
ى
حم

  
ء
ّا

ٔت
ال
ا

وح
اس

ش
ٌّ

وا
اٌّصشحح ِٓ اٌذوٌح.اٌحك فٍ اٌّشاسوح فٍ اٌجّعُاخ اٌتطىعُح    1 1 1 

 1 1 1 اٌحك فٍ اٌّشاسوح فٍ اٌفعاٌُاخ واالٔشطح إٌّاسثح ٌمذساته. 24

 1 1 1 اٌحك فٍ اٌّشاسوح واٌتعثُش عٓ حة اٌىطٓ. 25

اٌىطٍٕ. واالٔتّاءاٌحك فٍ اٌجٕسُح   26  1 1 1 

 1 1 1 

27 

ق
ى
حم

اٌ
 

ح 
حُ

ص
اٌ

ُح
س

ٕف
اٌ
و
 

ُح.اٌحك فٍ  اٌحصىي عًٍ اٌشعاَح اٌصح  0 0  

  0 0 اٌحك فٍ اٌحصىي عًٍ اٌشعاَح إٌفسُح. 28

 1 1 5 اٌحك فٍ اٌحصىي عًٍ اٌغزاء إٌّاسة. 29

  0 0 اٌحك فٍ اٌّسىٓ واٌٍّثس إٌّاسة . 31

  0 0 اٌحك فٍ اٌشعاَح إْ واْ ِٓ روٌ االحتُاجاخ اٌخاصح. 31

 3 0.017361 5 اٌّجّىع
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(ٌصفىف اٌثالثحا)    اٌفمهعٕىاْ اٌىتاب:   

َ 

اي
ج

ٌّ
 ا

 حمىق اٌطفً
 ِذي اٌّعاٌجح

 اٌتشتُة إٌسثح% اٌتىشاساخ

1 

ُح
َٕ

ٌذ
 ا
ق

ى
حم

اٌ
 

 5 0.05 15 اٌحك فٍ ِعشفح خاٌمح وأسّائه وصفاته.
 4 0.05 16 اٌحك فٍ ِعشفح ٔثُه ِحّذ صًٍ هللا عٍُح وسٍُ. 2
 6 0.00 0 اٌحك فٍ اِراْ فٍ أرٔه عٕذ اٌىالدج. 3
حك فٍ تعٍُ اٌشعائش اٌذَُٕح واحىاِها، وتطثُماتها.اٌ 4  203 0.69 1 
 3 0.07 22 اٌحك فٍ تعٍُ اٌمشاْ، واٌسٕح. 5
 2 0.13 37 اٌحك فٍ اٌتُُّز تُٓ اٌخُش واٌشش. 6
  0.45 293 اٌّجّىع 
7 

َح
ى
شت

ٌت
 ا
و
ح 

عُ
ّا

جت
ال
 ا
ق

ى
حم

اٌ
 

 6 0.02 6 اٌحك فٍ اٌتشتُح واٌتعٍُُ اٌّجأٍ.
تُّٕح اٌمذساخ واٌّىاهة وسعاَتها. اٌحك فٍ 8  0 0.00  
 5 0.04 10 اٌحك فٍ اٌّساوج فٍ اٌتعٍُُ . 9
 1 0.52 127 اٌحك فٍ تعٍُّه اٌسٍىن واِداب االجتّاعُح. 11
  0.00 0 اٌحك فٍ تعٍّه تىظُف وسائً اٌتمُٕح اٌحذَثح اَجاتُا. 11
  0.00 0 اٌحك فٍ حفع وشاِته االٔسأُح. 12
ٌحك فٍ حّاَته ِٓ اٌسٍىوُاخ اٌضاسج.ا 13  69 0.28 2 
 4 0.04 11 اٌحك فٍ اٌتعثُش عٓ سأَه. 14
 3 0.09 23 اٌحك فٍ اٌعُص ِع اٌىاٌذَٓ. 15
  0.00 0 اٌحك فٍ  إٌسة اٌصاٌح وحسٓ تسُّته. 16
  0.00 0 اٌحك فٍ اٌحّاَح ِٓ اٌتحشش. 17
  0.00 0 اٌحك فٍ اٌشضاعح واٌحضأح. 18
ّجّىعاٌ     246 0.38 2 

19 

ق 
ى
حم

اٌ

َح
اد

ص
لت

ال
  0.000 0 اٌحك فٍ إٌفمح. ا

 1 1.000 1 اٌحك فٍ حفع ِاٌه. 21
  0.000 0 اٌحك فٍ اٌحّاَح ِٓ االستغالي. 21
  0.000 0 اٌحك فٍ اٌتٍّه واٌُّشاث . 22

ّجّىعاٌ  1 0.0015 5 
23 

ق 
ى
حم

  
ء
ّا

ٔت
ال
ا

وح
اس

ش
ٌّ

وا
ٌجّعُاخ اٌتطىعُح اٌّصشحح ِٓ اٌذوٌح.اٌحك فٍ اٌّشاسوح فٍ ا   0 0.00  

 1 1.00 4 اٌحك فٍ اٌّشاسوح فٍ اٌفعاٌُاخ واالٔشطح إٌّاسثح ٌمذساته. 24
  0.00 0 اٌحك فٍ اٌّشاسوح واٌتعثُش عٓ حة اٌىطٓ. 25
اٌىطٍٕ. واالٔتّاءاٌحك فٍ اٌجٕسُح  26  0 0.00  

ّجّىعاٌ  4 0.006 4 
27 

ق
ى
حم

اٌ
 

ُح
ح

ص
اٌ

 
ٕف

اٌ
و

ُح
س

 1 0.56 55 اٌحك فٍ  اٌحصىي عًٍ اٌشعاَح اٌصحُح. 
 4 0.01 1 اٌحك فٍ اٌحصىي عًٍ اٌشعاَح إٌفسُح. 28
 3 0.15 15 اٌحك فٍ اٌحصىي عًٍ اٌغزاء إٌّاسة. 29
 2 0.27 26 اٌحك فٍ اٌّسىٓ واٌٍّثس إٌّاسة . 31
 5 0.01 1 اٌحك فٍ اٌشعاَح إْ واْ ِٓ روٌ االحتُاجاخ اٌخاصح. 31

ّجّىعاٌ  98 0.15 3 
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ABSTRACT_ The study aimed to identify the inclusion level, distribution and balance of child's 

rights in Shari sciences textbooks for the first three elementary grade stage at Kingdom of Saudi 

Arabia. The population and sample of the study consisted of the student textbook content for 

Tawheed, Fiqih and behavior textbooks for the first three elementary stage grades. The domains of 

child's rights (religious, social and educational, financial, belonging and participation, health and 

psychological) represented the focus of the study. The descriptive analytical design was employed 

in the study.  

      The results of the study showed that there was an imbalance in the distribution of child's rights 

Shari sciences textbooks for the first three elementary grade stage (Tawheed, Fiqih and Behavior). 

The religious rights domain reported the highest inclusion percentage compared to the other 

domains. There was no inclusion for the financial, belonging and participation domains in the 

Shari sciences textbooks for the first three elementary grade stage (Tawheed, Fiqih and Behavior) 

, except for second grade Fiqih textbook as it included these domains but with percentages lower 

than the expected. As for health and psychological domains, the result of the study showed that 

inclusion percentages included between zero inclusion in some textbooks, and low percentage 

inclusion in others, except for second grade Fiqih textbook as it included health and psychological 

domains with adequate levels.  

KEY WORDS: Child rights, Child, Shari sciences textbooks, Elementary stage, Inclusion. 

 

 

 


