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 كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا ملفهومات        إىل معرفة مدى تضمن   بحث  يهدف ال 

اسـتخدام  و، متّ استخدام املنهج الوصـفي،       بحثلإلجابة عن أسئلة ال   . حقوق اإلنسان يف اإلسالم   
، اليت تعد من أشكال املنهج الوصفي التحليلي، (Content Analysis)طريقة حتليل احملتوى 

 موضوعياً منظماً، وقد استخدمت هذه الطريقة للكشف عـن          واليت دف إىل وصف احملتوى وصفاً     
بحث الفقرة املفيـدة    الواعتمد  . بحثمفهومات حقوق اإلنسان املُتضمنة يف حمتويات كتب عينة ال        

  .وحدة للتحليل
 التعليم األساسي العليا، املقـررة يف       ة من كتب التربية اإلسالمية يف مرحل      بحثوتكون جمتمع ال  
  . م مجيعاً، وجمموعها ثالثة كتب٢٠٠٨-٢٠٠٧راسي األردن للعام الد

 حصول جمال احلقوق االقتصادية على أكثر التكرارات، وأنَّ جمـال           :بحثوقد أظهرت نتائج ال   
احلقوق اخلاصة لغري املسلمني قد حصل على أقل التكرارات يف كتاب التربية اإلسـالمية للـصف                

قوق االجتماعية حصل على أكثر التكرارات، وإن       أما يف كتاب الصف التاسع فإنَّ جمال احل       . الثامن
ويف كتاب الصف العاشر فـإنَّ      . جمال حقوق حفظ النفس اإلنسانية قد حصل على أقل التكرارات         

جمال احلقوق االقتصادية قد حصل على أكثر التكرارات، وأنَّ جمال حقوق حفظ النفس اإلنـسانية               
  . قد حصل على أقل التكرارات

ارات يف الكتب الثالثة كانت على بعد حق امللكية الفردية من جمـال احلقـوق               وأنَّ أكثر التكر  
  وأنَّ جمال حقوق حفظ . وأنَّ جمال احلقوق االقتصادية قد حصل على أكثر التكرارات. ةـاالقتصادي

  
  . جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، األردن*

  . كلية العلوم التربوية، اجلامعة األردنية، عمان**
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وأنَّ هناك ثالثة أبعاد مل حتصل على تكـرارات يف          . نفس اإلنسانية قد حصل على أقل التكرارات      ال
من (حق االنتخاب والترشيح، وحق تقلد املناصب السياسية، وحق اجلنسية،          : الكتب الثالثة، وهي  
  ). جمال احلقوق السياسية
 واحلقوق الـسياسية    التركيز على حقوق حفظ النفس اإلنسانية      بحث ضرورة ومن مقترحات ال  

 واألبعاد ذات العالقة ذه احلقـوق يف كتـب          املبادئواحلقوق اخلاصة لغري املسلمني لقلة تضمني       
وضرورة تضمني كتب التربية اإلسـالمية يف املرحلـة         . التربية اإلسالمية يف املرحلة األساسية العليا     

النظر يف حمتوى كتـب التربيـة       األساسية العليا ملفهومات حقوق اإلنسان بشكل متوازن، وإعادة         
اإلسالمية يف املرحلة األساسية العليا مبا يضمن توزيعاً عادالً ومتوازناً ملفهومات حقوق اإلنـسان يف               

  .اإلسالم
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:א −١
حتظى قضية حقوق اإلنسان يف القرن احلادي والعشرين باهتمام متزايد لدى البـاحثني، وغـدت               

 بني القضايا التربوية واالجتماعية والسياسية، فحقوق اإلنسان قضية حضارية، وأداة ضغط            القضية األهم 
  . اجتهت دول كثرية إىل زيادة االهتمام بتعليم مفهومات حقوق اإلنسانولذلكسياسي، 
العامل قرية إنسانية واحدة حتطمت بينها كل احلواجز، ويف غمرة حركة حقوق اإلنـسان مل               أصبح  و

ملفكرين املسلمني من خيار سوى طرح حقوق اإلنسان والقضايا املتعلقة ـا، مـستندين إىل    يعد أمام ا  
  . شيمعتمدين مبدأ االجتهاد يف فهم النصوص، وفهم الواقع املع أصول الفكر اإلسالمي وأساسياته،

 وتزداد أمهية دراسة حقوق اإلنسان يف اإلسالم اليوم يف ظل التشوهات واالفتراءات اليت ألـصقت              
بالتربية اإلسالمية، وربطها بدوائر اإلرهاب، ووضعها يف دائرة الرجعية والتخلـف وظلـم اإلنـسان،               

  .ولتضارب مفهومات حقوق اإلنسان يف اتمعات العربية واإلسالمية
للمرحلة األساسـية العليـا   ن كتب التربية اإلسالمية  للوقوف على مدى تضم بحثالا  وقد جاء هذ  

املؤسسة التربوية حتمل على عاتقها الدور األكثر أمهيـة يف التـأثري يف             ألنّ  ن،  مفهومات حقوق اإلنسا  
شخصية الطالب وتوجهاته املستقبلية، وتنشئة الطلبة على معرفة مفهومات حقوق اإلنسان، وتعميـق             

  .كتب التربية اإلسالمية ومنها الوعي ا، واحترامها واكتساا، وذلك من خالل الكتب املدرسية
أمهية املفهومات اإلسالمية ومنها مفهومات حقوق اإلنسان ال تنحصر يف مدى تـضمنها يف              وألنّ  

، ومتثلها يف اتموهلكتب على إكساب الطلبة لتلك املف    الكتب املدرسية، بل تتعدى ذلك إىل قُدرة تلك ا        
نة يف  فجاء هذا البحث ملعرفة مفهومات حقوق اإلنسان يف اإلسالم املُتـضم           ،حاضر حيام ومستقبلهم  

  .كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا يف األردن
:א −٢

التربية اإلسالمية تنبثق من العقيدة اإلسالمية اليت تنبثق منها سائر التشريعات، والتربية اإلسالمية             ألنَّ  
على مدى فاعلية التربية    توازي يف أمهيتها التشريع اإلسالمي ألنّ فاعلية هذا التشريع وتطبيقه تعتمد أوالً             

وكتب التربية اإلسالمية من أهم وظائفها تعليم الطلبة القيم اإلسالمية، وحقوق اإلنسان من             . اإلسالمية
  .يصبح من األمهية تعرف مدى تضمن كتب التربية اإلسالمية لتلك احلقوقلذا تلك القيم، 

 حلقوق  ةإدخال مفهومات جديد  املطالبة ب بالنظام العاملي اجلديد أفرز جمموعة من القيم، وشرع         وألنَّ  
اإلنسان يف مناهج الدول العربية واإلسالمية دون مراعاة خلصوصيتها الدينية واالجتماعية ، فكان مـن               

  . مفهومات حقوق اإلنسان يف اإلسالمكتب التربية اإلسالميةمدى تضمن الضروري دراسة 
هداف التربوية، ونقل أثر التعليم يف بناء اخلربات        ونظراً ملكانة املفهومات ودورها املهم يف حتقيق األ       

 لتحديد مفهومات حقوق اإلنـسان املتـضمنة يف كتـب التربيـة             بحثالا  من ناحية أخرى جاء هذ    
   دراسة علمية تضمن املوضوعية  يف األردنجد القائمون على تأليف كتب التربية اإلسالميةلياإلسالمية، 
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  . اتموهالكتب، ومعاجلة تكرارات بعض املفوهلا تلك يف إدراج املفهومات اليت مل تتنا
:א−٣
 األساسية العليا مفهومـات     ةإىل معرفة مدى تضمن كتب التربية اإلسالمية يف املرحل        بحث  هدف ال ي

  :األسئلة اآلتية عن بحثجيب اليحقوق اإلنسان يف اإلسالم، وس
للـصف  ب التربيـة اإلسـالمية      اكتضمنة يف   املُتما مفهومات حقوق اإلنسان يف اإلسالم        -١-٣

  .؟الثامـن من املرحلة األساسية العليا يف األردن
للـصف  ب التربيـة اإلسـالمية      اكتاملُتضمنة يف   ما مفهومات حقوق اإلنسان يف اإلسالم        -٢-٣

  .؟التاسـع من املرحلة األساسية العليا يف األردن
للـصف  ب التربيـة اإلسـالمية      اكتضمنة يف   املُتما مفهومات حقوق اإلنسان يف اإلسالم        -٣-٣

  .؟العاشـر من املرحلة األساسية العليا يف األردن
جمتمعـة  كتب التربيـة اإلسـالمية   واملُتضمنة يف  اإلنسان يف اإلسالم   ما مفهومات حقوق   -٤-٣

  .؟للصفوف الثامن والتاسع والعاشـر من املرحلة األساسية العليا يف األردن
:א−٤
 واضعو املناهج والكتب املدرسية، والقائمون على       بحث ال امن املتوقع أن يفيد من نتائج هذ       -١-٤

، واحلقـوق   التربية اإلسالمية كتب  ها  تتطويرها، من خالل معرفة مفهومات حقوق اإلنسان اليت تضمن        
كـذلك  واليت مل تتضمنها، والتأكد من مدى مراعاا للمستوى الثقايف والعمري والنفـسي للطلبـة،               

  .احلاجات املستقبلية للطلبة، والتطور الواسع والطارئ على عاملية العلم وعوملة العامل
 يف بناء منوذج ملفهومات حقوق اإلنسان       بحث ال اويضاف إىل ذلك أنه ميكن اإلفادة من هذ        -٢-٤

  .يف الكتب املدرسية، وخاصة كتب التربية اإلسالمية
 ا العاملة يف جمال حقوق اإلنسان، أن تفيد من نتـائج هـذ            ميكن ملؤسسات اتمع املدين   و -٣-٤
 يف الوقوف على الصورة احلقيقية ملدى مراعاة كتب التربية اإلسـالمية ملفهومـات حقـوق                بحثال

  . اإلنسان
א−٥ א :א
 الثابتة يف أصول الـشريعة اإلسـالمية،        يةاإلنساناملبادئ   هي   :א−١−٥
، وتتـضمن جمـاالت     بحثالعينة  اجتهادات الفكر اإلسالمي، واليت تضمنتها كتب التربية اإلسالمية         و

حقوق حفظ النفس اإلنسانية، احلقوق الفكرية واالعتقاديـة، احلقـوق الـسياسية، احلقـوق              : سبعة
سـها مـن   ويتم قيا. االقتصادية، احلقوق الشخصية، احلقوق االجتماعية، احلقوق اخلاصة لغري املسلمني 

  .خالل أداة التحليل
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א−٢−٥ من قبل وزارة التربية والتعلـيم يف       املقررات الدراسية املعتمدة     :א
الثامن والتاسع والعاشر من مرحلة التعليم األساسي العليـا، للعـام           :  للصفوف ية اهلامشية األردناململكة  

  .م ٢٠٠٧/٢٠٠٨الدراسي 
א−٣−٥ א لي مرحلة التعليم األساسي الـدنيا،    الذي ي   الدراسي ستوى امل :א
 تقسيمات املراحـل الدراسـية يف وزارة التربيـة          وفقصفوف الثامن والتاسع والعاشر،     ن من ال  كواملو

  .م٢٠٠٧/٢٠٠٨والتعليم يف اململكة األردنية اهلامشية للعام الدراسي 
א−٦ :א

 يف اإلسالم ليست وليدة التطور االجتماعي، أو مقتضيات احلياة املتغرية،           إنّ حقوق اإلنسان وحرياته   
بل هي حقوق إنسانية ثابتة باعتبار إنسانية اإلنسان، ومنسجمة مع فطرته اإلنسانية، مرتبطـة بالغايـة                

  . قاصد الشرعية للوجود اإلنساين، ومستمدة من إرادة اهللا تعاىل وحكمته وتشريعهواملالكربى 
 من أهم املقاصد الشرعية الضرورية يف اإلسالم، ومن أمسى القيم التربويـة             :سان يف احلياة  حق اإلن 

اإلسالمية، فاحلياة اإلنسانية هبةٌ ربانية، عدها اإلسالم إحدى الضرورات اخلمس الواجب محايتها مـن              
 جِميعـاً  الناس قَتلَ فَكَأَنما األرِض ِفي فَساٍد أَو نفٍْس ِبغيِر نفْساً قَتلَ من ...: ال تعاىل  ق .كل اعتداء 

نما واهيا أَحما فَكَأَنيأَح اسِميعاً النج لَقَدو مهاَءتا جلُنساِت رنيِبالْب...  )  ٣٢ :سـورة املائـدة.( 
انية مـن   قصاص محاية للحياة اإلنـس    وألجل احلفاظ على حق اإلنسان يف احلياة شرع اإلسالم نظام ال          

   ).١٩٧، ص٢٠٠٦الشكري، (العدوان 
كفل اإلسالم لإلنسان جماالت واسعة من احلريات، فمنحـه احلريـة            فقد   :حق اإلنسان يف احلرية   

الشخصية الواعية املستنرية، املنضبطة حبدود الدين ومصلحة اجلماعة، ويكتب لإلسالم السبق يف إعطاء             
: ، وحقه يف حرية الدخول إىل اإلسالم، قال تعاىل         اإلسالم حقه يف حترمي اإلكراه على اعتناق     اإلنسان  
ال اهيِن ِفي ِإكْرالد قَد نيبت دشالر ِمن يالْغ....  )إذ مع اإلكراه تفقد قيم ". )٢٥٦: سورة البقرة

غري منح اإلسالم   ولذا  . )٥٣، ص ١٩٩٣الغنوشي،  ( "االستخالف والتكرمي واملسؤولية واجلزاء معانيها    
  .، وإقامة طقوسهم التعبدية اخلاصة ماملسلمني احلق يف حرية ممارسة شعائرهم الدينية

 وصورة إسالمية لرفض االضطهاد الفكـري والـديين،         وحرية التفكري حق من حقوق اإلنسان،     
، ومن سلطان التقليـد يف       من األوهام واخلرافات   هوإطالق للعقل إىل فضاءات التفكري واحلرية، وحترير      

 ِقيلَ لَهم اتِبعوا ما أَنزلَ اللَّه قَـالُوا         وِإذَا:  قال تعاىل  ).٦٨، ص ٢٠٠٠البكاري،  (ربيته ويف عقيدته    ت
سورة البقـرة، اآليـة      (بلْ نتِبع ما أَلْفَينا علَيِه آباَءنا أَولَو كَانَ آباؤهم ال يعِقلُونَ شيئاً وال يهتدونَ             

١٧٠.(  
إن من أعظـم    " : ، قال   حرية اإلنسان يف إبداء رأيه والتعبري عن صدق إرادته         سالم اإل كدأو

ن أل. )٢١٧٤: ، رقم ٢٠/ ٩، كتاب الفنت،    ١٩٨٧الترمذي،  ( "اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر       
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خله احترام إرادة اإلنسان واجب شرعي وحق إنساين، وأنّ لكل إنسان احلق يف أن يبدي ويظهر ما بدا                
شريطة أن تكون حرية الرأي إجيابيـة        املشروعة،   من أفكار، وله أن يعبر عن فكره بشىت وسائل التعبري         

  .)٩١، ص١٩٨١عفيفي، (حتقق معناها يف اإلصالح الديين واالجتماعي والسياسي 
مة  كما يراها اإلسالم تعين موافقة الشعب على سيادة احلكم، فقد منح اإلسالم األ:احلرية السياسية

، الشورىومن صور احلرية السياسية يف اإلسالم  .احلق يف اختيار احلاكم تأكيداً ملبدأ احلرية السياسية
 فهيذلك املبدأ الداعي إىل إعطاء كل إنسان حقه يف املشاركة السياسية، ويف التعبري عن رأيه وأفكاره، 

 واستغِفر عنهم فَاعف، اتمعمنهج للسلوك، وفلسفة يف احلكم، وفريضة شرعية واجبة يف الدولة و
ملَه مهاِورشِر ِفي وفَِإذَا األم تمزكَّلْ عولَى فَتِإنَّ اللَِّه ع اللَّه ِحبكِِّلني يوتالْم )آل سورة 

ألنّ اتمع اإلسالمي  "وأثبت اإلسالم لإلنسان حقه يف حرية االنتماء واجلنسية، .)١٥٩:عمران
 "اجلنسية نة، بعقد اإلسالم أو املواطنة أوتمع إنساين يتمتع فيه اجلميع حبقوق املواطجم
  . )٥٦،ص١٩٩٣الغنوشي،(

فقد حرم اإلسالم صور التمييز العنصري، وقضى على الفوارق          :حق اإلنسان يف املساواة اإلنسانية    
أساسـها احملبـة واملـودة    ، اد اتمعاجلنسية والعصبية، وأوجد نوعاً فريداً من الرابطة اإلنسانية بني أفر   

 وأُنثَـى  ذَكَـرٍ  ِمن خلَقْناكُم ِإنا الناس أَيها يا .والتسامح، وتبادل املنافع للوصول إىل خري اإلنسانية      
اكُملْنعجوباً وعاِئلَ شقَبفُوا وارعِإنَّ ِلت كُممأَكْر داللَِّه ِعن قَاكُمال ِإنَّ أَت لَّـه  ِلـيمع  ـِبريخ )   سـورة
  ). ١٣ :احلجرات

فهو واجب بني مجيع الناس، سواء أيف احلكم بينهم          :حق اإلنسان يف العدل واملساواة أمام القضاء      
أم الشهادة هلم أم عليهم، ال فرق بني مسلم وغري مسلم، ألنّ العدل أساس صالح احليـاة اإلنـسانية                   

سالم حقاً إنسانياً مشتركاً بني البشر كافة، بغض النظر عن أجناسـهم            فالعدل إمنا يقرره اإل   . وسعادا
 تـؤدوا  أَنْ يـأْمركُم  اللَّـه  ِإنَّ : قال تعاىل  .)٢٦، ص ١٩٨٥الدريين،  ( وألوام وأصوهلم وأديام  

 وأثبـت  .)٥٨: سورة النساء  (... ِبالْعدِل تحكُموا أَنْ الناِس بين حكَمتم وِإذَا أَهِلها ِإلَى األماناِت
حىت يعيش الناس على اختالف أديـام        :يف األمن على نفسه وماله وعرضه ومسكنه      حقه  نسان  لإل

وأجناسهم وألوام بأمان واطمئنان يف رحاب اتمع اإلسالمي وعدالته، فالنفس واملال والعرض مـن              
         لمجتمعمن الداخلي ل   األ ركيزةا، فهي   مقاصد اإلسالم، اليت ال تقوم احلياة اإلنسانية إال.   لُواقْتال تو

على املـسلم   كل املسلم   " :قال   و ).٢٩: سورة النساء، اآلية   (أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُم رِحيماً     
  ).٦٦٣٣: ، رقم١٢٣٩، ص١٩٩٩مسلم، ( "حرام دمه وماله وعرضه

 معـاِيش  ِفيهـا  لَكُم وجعلْنا األرِض ِفي مكَّناكُم ولَقَد: قـال تعالـى  :حق اإلنسان يف العمل   
حرص اإلسالم على حق الفرد يف حرية العمـل تأكيـداً           ). ١٠ :سورة األعراف  (تشكُرونَ ما قَِليالً

ويف ذلك إطالق حلرية العمل     . ألمهية احلركة والنشاط يف اتمع، ومحايته من شرور البطالة ومفاسدها         
  لكل من يقيم يف  وفرض اإلسالم على الدولة توفري العمل . يؤِد إىل إيقاع ضرر بالناس أو اتمعا ملـم
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  ). ٢٥٠-٢٤٨، ١٩٨٨زيدان، (مسلماً كان أم غري مسلم أالدولة اإلسالمية 
 حتى ِجرهفَأَ استجارك الْمشِرِكني ِمن أَحد وِإنْقال تعاىل    :حق اإلنسان يف حرية التنقل واإلقامة     

عمسي اللَِّه كَالم ثُم هِلغأَب هنأْمم ذَِلك مهِبأَن مونَ ال قَولَمعي)  لكل إنـسان   ف. )٦: سورة التوبة، اآلية
أي بلد خارجي بقصد السياحة أو التجارة، أو العبـادة أو           أو  احلق يف التنقل داخل أقاليم بالده حبرية،        

السياسي وغري ذلك من املصاحل العامة واخلاصة، ما مل ميس سفره وتنقلـه باملـصاحل               التعليم، أو العمل    
  ).٢٤، ص١٩٨٠الشيشاين، ( اخلاصة أو العامة، أو كان وسيلة لإلفساد واإلضرار باتمع اإلسالمي

نظر اإلسالم إىل حق امللكية نظرة اهتمام، وأوجب احلفـاظ عليـه،             فقد   : امللكية ق اإلنسان يف  ح
ق املشروعة، ليوفّر احتياجاته ويعـيش      ائصادرته حىت يستطيع اإلنسان االنتفاع باملال بكل الطر       وعدم م 

 تـراضٍ  عن ِتجارةً تكُونَ أَنْ ِإال ِبالْباِطِل بينكُم أَموالَكُم تأْكُلُوا ال آمنوا الَِّذين أَيها يا .حياة كرمية 
كُمال ِمنلُوا وقْتت فُسأَنِإنَّ كُم كَانَ اللَّه ِحيماً ِبكُمر)  شرع عقوبات  لذلك  ). ٢٩: سورة النساء، اآلية

، ٢٠٠٤أبو زعـرور،    (وغريها  على جرائم االعتداء على املال كحد السرقة واحلرابة وعقوبات التعزير           
  ). ٥٢-٥١ص
م، وحـرص علـى      ا اإلسال  يحقوق اإلنسان اليت ناد   من أهم    حق اإلنسان يف التعليم والتعلّم    و

وجعل التعليم  . ممارستها يف واقع احلياة بصورا العملية، بل جعل هذا احلق واجباً شرعياً، وحقاً إنسانياً             
حقاً لكل من يقيم يف الدولة اإلسالمية دون متييز، ويكفي اإلسالم شرفاً أن أول لفظة               وإجبارياً وإلزامياً،   
  . مرحلة التغيري الشامل للحياة اإلنسانيةإعالناً لبداية   اقْرأْ نزلت يف القرآن 

أن املرأة مساوية للرجـل يف احلقـوق        "القاعدة العامة يف اإلسالم       :احلقوق االجتماعية لإلنسان  
وقد ساوى اإلسالم بني اجلنسني، ومل يفرق بينهما إال بسبب االختالف يف طبيعة اجلنسني              ". والواجبات

 وإنـشاء   حقه يف الـزواج   وأثبت اإلسالم لإلنسان    . اإلنسانيةالفطرية، فساوى بينهم يف كل احلقوق       
 وجعـلَ  ِإلَيهـا  ِلتسكُنوا أَزواجاً أَنفُِسكُم ِمن لَكُم خلَق أَنْ آياِتِه وِمن: مؤسسة األسرة، قال تعاىل   

كُمنيةً بدوةً ممحرِفي ِإنَّ و ٍم آلياٍت ذَِلكونَ ِلقَوفَكّرتي ) ب اإلس و. )٢١: سورة الرومالم حقوقاً  رت
 وجـوب   ومن احلقوق املشتركة بني الزوجني،    ، وحقوقاً مشتركة بينهما،     اًبعضللزوجني على بعضهما    

حسن العشرة، واملعاملة باملعروف، والتوارث بني الزوجني، وثبوت نسب الولد للـزوج، وحرمــة              
 املشتركة بينهما، ورعاية حدود اهللا تعاىل يف بيتهما         املصاهرة وفق ترتيب شرعي، وحتقيق مبدأ املسؤولية      

 حقوقاً على زوجها من املهر، والنفقـة  وأثبت اإلسالم للزوجة ).٥٢٥ -٥٢١، ص١٩٨٥أبو حيىي،  (
 بـاملعروف،  زوجتـه  يعاشـر  أن الزوج على وأوجب .عليها بتأمني الطعام والكسوة والسكن والعالج     

 ملكيتـها  واحترام  احلاجة، عند ومعاونتها ومساعدا واإلنسانية، األدبية وأحاسيسها مشاعرها، باحترام

َآتوا النساَء صدقَاِتِهن ِنحلَةً فَِإنْ ِطبن لَكُم عن شيٍء ِمنه نفْساً فَكُلُـوه هِنيئـاً               :قال تعاىل  .اخلاصة
يِهن ِبالْمعروِف وِللرجاِل علَـيِهن درجـةٌ       ولَهن ِمثْلُ الَِّذي علَ   ... ). ٤سورة النساء، اآلية     (ًمِريئا

  ِكيمح ِزيزع اللَّهو )    الطاعـة   مـن  وأثبت للزوج حقوقاً على زوجتـه     ). ٢٢٨سورة البقرة، اآلية 
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 مـشاعر  مراعـاة  وكذلك ،ألبنائهما التربية بواجب والقيام وماله، وبيته شرفه على احلفاظو باملعروف،

 احلقـوق  ومـن  ).٩٢/ ١،  ١٩٩٦ علوان،   ؛٢٠٦-١٣٠، ص ١٩٨١السرطاوي،  ( وعواطفه الزوج

 اهللا قرنـه  عليهمـا   احلفاظ وتأكيد مرتلتهما، وعلو حقهما عظمول ،الوالدين حقوق اخلاصة االجتماعية

-٢٣ :اآليات راء،اإلس سورة( ... ِإحساناً وِبالْواِلديِن ِإياه ِإال تعبدوا أَال ربك وقَضى حبقه اىلـتع
وأوجب اإلسالم على األبناء االستمرار يف بر الوالدين، واإلحسان إليهما، وتوفري احلياة الكرميـة               ).٢٤
  . حق إنساين ال ينحصر بدين أو عقيدةا ولو كانا غري مسلمني، أل هلما

وبنظرة متكاملـة   ، فقد وقف اإلسالم موقفاً فريداً من الطفولة،         وملا كانت الطفولة هي نبت احلياة     
وأن يختار للطفل امساً حسناً، وأثبت      . كل منهما اآلخر  الزوجني   فأوجب له حق حسن اختيار       ،وشاملة

احلـضانة  واملرياث والوصية، وكذلك حقه يف الرضـاع،        له احلق يف النفقة و    وأوجب  .  حق النسب  له
وأوجب للطفل حقه يف اإلشباع      .اًحىت يبلغ السن اليت تؤهله لالعتماد على نفسه مادياً ومعنوي         والتربية  

والْواِلدات يرِضعن أَوالدهن حولَيِن  .العاطفي والرعاية النفسية، واملساواة يف املعاملة املادية واملعنوية
          نهتوِكسو نقُهِرز لُوِد لَهولَى الْمعةَ واعضالر ِتمأَنْ ي ادأَر نِن ِلمِإلَّا      كَاِملَي فْسن كَلَّفوِف ال ترعِبالْم 

  ).١٣٣سورة البقرة، اآلية  ( ...وسعها ال تضار واِلدةٌ ِبولَِدها وال مولُود لَه ِبولَِدِه
الناس يتفاوتون يف قدرام فهم متفاوتون يف الكسب، ولـذلك          ألن   حق التكافل االجتماعي  جاء  و

فأوجب على  . اإلسالم بقواعد إلزامية حتمي اإلنسان من الفقر      لذا جاء    اتمع، و  يظهر الفقر واحلاجة يف   
الدولة أن تقدم العون واملساعدة ملواطنيها يف حاالت املرض والعجز والشيخوخة، وهي ملتزمة بضمان              

:  قال تعـاىل   ).٧٥ -٧٤ ص   ،٢٠٠٥،  رشيديال(حد الكفاية لكل فرد بصرف النظر عن دينه وأصله          
 ...ِه ذَِوي               وبلَى حالَ عى الْمآتو نيِبيالناِب والِْكتالِئكَِة والْمِم الْآِخِر ووالْيِباللَِّه و نآم نم الِْبر لَِكن

  ).١٧٧ة سورة البقرة، اآلي(...الْقُربى والْيتامى والْمساِكني وابن السِبيِل والساِئِلني وِفي الرقَاِب 
ة خاصة،  نظرغري املسلمني   إىل   الشريعة اإلسالمية    نظرت: احلقوق اخلاصة لغري املسلمني يف اإلسالم     

احلقوق وومنحتهم حقوقاً ذات مستوى أخالقي وإنساين رفيع، قوامها العدل والسالم، واملودة واألمان،             
قوانني سية الدولة اإلسالمية، ويلتزمون ب    املدنية الثابتة للمسلمني ثابتة لغري املسلمني، ما داموا حيملون جن         

 ألن عقد الذمة يوجب حق محايتهم يف أنفسهم وأمـواهلم  وأوجب اإلسالم محاية غري املسلمني . الدولة
من قتل نفساً معاهداً    ": قال  . وأعراضهم، ويحرم التعرض هلم باإليذاء أو انتهاك احلرمات واحلقوق        

واندمج غـري املـسلمني مـع       ). ٣١٦٦: ، رقم ٥٢٧، ص ١٩٩٩البخاري،   ("مل يرح رائحة اجلنة     
، انطالقاً من االعتراف باحلرية الدينية ووجود تعايش        املسلمني يف اتمع اإلسالمي اندماجاً إنسانياً تاماً      

إىل املدينة املنورة تعاهد مع اليهود، وأعطاهم حق املواطنة، وأقرهم علـى             ديين، فبعد أن هاجر النيب      
هلم، فكانت هذه املعاهدة أول معاهدة تقرر حرية العقيدة والرأي، وحرمة االعتداء علـى              دينهم وأموا 
 مجيـع  ومنـع  وكما شرع اإلسالم لغري املسلمني حرية التدين، فقد كفل هلم عقيدم،. احلياة املدنية 

ارسـة  صور االعتداء على دينهم، وصان أماكن عبادام من العبث واهلدم، وأعطاهم حرية العبادة ومم             
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 احلرية الدينية لسكان القدس يف العهدة العمرية،        وقد منح اخلليفة عمر بن اخلطاب       . شعائرهم الدينية 
 ييعط الصالة يف كنيسة القيامة حىت ال يف تعامله مع غري املسلمني، ولذلك امتنع عن        معلناً مساحة اإلسالم  

وشـجع  ). ٧/٥٥،  ١٩٨٤ابن كـثري،    (املسلمني احلق يف االستيالء على أماكن عبادة غري املسلمني          
اإلسالم االندماج االجتماعي لغري املسلمني من أهل الذمة يف اتمع اإلسالمي لتحقيـق التـسامح               

، فأباح اإلسالم مشاركتهم الطعام، واألكل من طعامهم، وأباح كذلك التزوج من نـسائهم              اإلنساين
ـ   . على املشاركة النفسية واملادية    وفق الضوابط الشرعية، لتحقيق الوئام االجتماعي القائم       : اىلـ قال تع

موأُِحلَّ الْي لَكُم اتبالطَّي امطَعو وا الَِّذينأُوت ابِحلٌّ الِْكت لَكُم كُمامطَعِحلٌّ و ملَه نصحالْمـوات 
اِت ِمنِمنؤالْم اتنصحالْمو ِمن  ـوا  الَّـِذينـ  أُوت ـالِْكتـ ِم اب ـ  نــ سـورة  ( .... مـقَبِلكُ

  ). ٥:اآليةاملائدة،
متلـك األراضـي والعقـارات      حق  أثبت اإلسالم لغري املسلمني     فقد  وانطالقاً من حق املواطنة     
، وأوجب هلم حق التكافل االجتماعي حبيث تتكفـل الدولـة برعايـة             واألموال يف الدولة اإلسالمية   

ـ        مـنحهم  و ).٥٩-٥٥، ص   ١٩٨٦ الرحيـل، (سن  العاجزين وغري القادرين على الكسب وكبار ال
 وكذلك أجاز العلماء تقليد غري املسلم القضاء بني أهل دينـه          . اإلسالم احلق يف تويل الوظائف العامة     

كما أجاز العلماء إشراك غري     . )١١٢ ص   ٤٣-٣٩، ص   ١٩٨٩املاوردي،   ( النيبعن  ثبت   كما
       ١٣٥، ص   ١٩٩٥الرحيـل،    (الس التشريعية املسلمني من مواطين الدولة اإلسالمية يف عضوية ا( .
ـ  ، فقد تتابعت وصـايا الرسـول        وقد محى اإلسالم حقوق غري املسلمني زمن احلرب         هوتوجيهات

والصحابة بالرمحة والرأفة م يف مجيع احلروب، فالرهبـان والـشيوخ واألوالد، والعجـزة والنـساء                
ـ سـواء أكـان     تداء  ن من كل أذى أو اع     ون القتل واالعتداء، حمص   ـ م ونمعصوم ـ   اًمادي  اً أم معنوي

 ويِتيمـاً  ِمـسِكيناً  حبـهِ  علَى الطَّعام ويطِْعمونَ:  قال تعاىل  . )٣٢٥-١٤١، ص ١٩٩٢الزحيلي،(
  .)٨: ةسورة اإلنسان،اآلي (وأَِسرياً
א−٧ א א  :א

فهومات حقوق اإلنـسان    ما يتعلق مب  منها  ،  بحثهناك العديد من الدراسات ذات الصلة مبوضوع ال       
ما يتعلق بتحليل مفهومـات حقـوق اإلنـسان يف الكتـب            ، ومنها   )الدراسات الشرعية (يف اإلسالم   
  .املدرسية
. دف إىل بيان مكانة حقوق اإلنسان يف القرآن الكرمي والسنة النبوية           :)١٩٩٥(א−

كرمي والسنة النبوية واحلـديث النبـوي       واتبعت الدراسة منهج االستقصاء ومجع النصوص يف القران ال        
نتـائج أنّ   الوبينـت    .املتعلقة حبقوق اإلنسان، واستنباط مفهومات حقوق اإلنسان من تلك النصوص         

حقوق اإلنسان يف نظر اإلسالم هي حقوق ثابتة، وأنّ القران الكرمي نوع يف أساليب إقـرار حقـوق                  
   .اإلنسان
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א−  معرفة مدى تضمن كتب املرحلة الثانويـة يف املغـرب           دف إىل  واليت   :)١٩٩٥(א
التربية اإلسـالمية، اللغـة العربيـة،       : وكانت عينة الدراسة تتمثّل يف مناهج     . حلقوق اإلنسان وحرياته  

م الباحث ببناء أداة حتليل احملتوى مـن        اوقد ق . االجتماعيات، الفكر اإلسالمي والفلسفة، اللغة الفرنسية     
أنّ هذه املنـاهج مل تتنـاول       على   ةدراسالودلت نتائج    .ن العاملي حلقوق اإلنسان   خالل مبادئ اإلعال  

للتربية من أجل حقـوق     "احلقوق األساسية لإلنسان بصورة كافية، وذلك لغياب منهاج واضح وحمدد           
   ".اإلنسان
א− مجع األحاديث النبوية الواردة يف حقوق اإلنسان، فقـد         إىل  دف   :)١٩٩٧(א

حق االعتقاد، حق احلياة، حق العقل، حق التملـك، حـق           : تناولت الباحثة مخسة حقوق رئيسية هي     
جراء نوع من املوازنة واملقارنة بني األحاديـث        إمثّ  . مثّ قسمت هذه احلقوق إىل حقوق فرعية      . العرض

اللتـزام  وبينت نتائج الدراسـة ضـرورة ا      . النبوية واإلعالن العاملي عند البحث يف حقـوق اإلنسان       
حافظت على كرامة اإلنسان وحريتها بالشريعة اإلسالمية التزاماً كامالً، نظرياً وتطبيقياً، واالقتناع بأ .  

א− دف إىل مجع األحاديث النبوية اخلاصة يف حقوق اإلنسان يف احلرية            :)١٩٩٩(א
 حبقوق اإلنسان من شـروح كتـب        والعدل من كتب األحاديث، واستنباط األحكام الشرعية املتعلقة       

 أنّ هناك   ةدراسالوقد بينت نتائج    . العدلووتناولت الدراسة األحاديث النبوية الواردة يف احلرية         .السنة
نظرية إسالمية متكاملة تعاجل موضوع احلقوق واحلريات السياسية، وأنّ حقوق اإلنسان وحرياته مرتبطة             

   .ضرورة إنسانيةاعتبارها تلك احلقوق ب أقر لإلنسان باهللا تعاىل، وأن النيب 
 مدى اهتمام كتب التربيـة االجتماعيـة للمرحلـة          ةعرفم إىل   دف:)٢٠٠١(א−

األساسية يف األردن، ومعرفة معلميها ملبادئ حقوق اإلنسان، من خالل حتليل حمتوى كتـب التربيـة                
ومات التربية السكانية الواجب توافرها يف هذه       االجتماعية للمرحلة نفسها، من خالل إعداد قائمة مبفه       

وأشارت . الكتب، وتكونت من ثالثة جماالت هي جمال احلقوق املدنية، اال السياسي، واال الثقايف            
 إىل أنّ كتب التربية الوطنية واملدنية قد احتلت املرتبة األوىل يف مدى اهتمامهـا مببـادئ                 ةدراسالنتائج  

 املرتبة  كتب التربية االجتماعية للمرحلة األساسية الدنيا، تليها كتب التاريخ، ويف         حقوق اإلنسان، تليها    
  .األخرية كتب اجلغرافيا

א دفو - حتديد نسبة تركيز كتب التربية االجتماعيـة والوطنيـة     إىل   :)٢٠٠٢(א
أهداف الدراسة قام   ولتحقيق  . للصفوف األربعة األوىل من مرحلة التعليم األساسي على حقوق الطفل         

جمال األسرة، وجمال املدرسة، واـال الـوطين        : بإعداد قائمة تضمنت ثالثـة جماالت، هي     باحث  ال
ومت يف ضوء هذه القائمة حتليل كتب التربية االجتماعية والوطنية للصفوف األربعة األوىل من              . والعاملي

ى نسبة تركيز على حقوق الطفل يف هـذه         وأشارت نتائج الدراسة إىل أن أعل     . مرحلة التعليم األساسي  
   .الكتب كانت للحقوق يف جمال املدرسة، وأقل نسبة تركيز للحقوق يف اال الوطين والعاملي
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 املوضوعات التربوية اليت ميكن اشتقاقها مـن        ةعرفم إىل   دف اليت و : )٢٠٠٢(א−
وقد تكـون جمتمـع     . يف الكتاب املدرسي يف فرنسا    اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وكيفية إدراجها       

الدراسة وعينته من مقرر التربية املدنية والقانونية واالجتماعية للصف األول الثانوي يف فرنسا، والـذي               
وقام الباحث ببنـاء    . م، ويبلغ عددها مخسة وعشرون مفهوماً     ٢٠٠٣-٢٠٠٢يدرس يف العام الدراسي     

 املواطنـة  ، املواطنة والتكامـل ، املواطنة والعمل،املواطنة واملدنية: حماورأداة حتليل تلك املفهومات على    
وقد أشارت نتائج   .  وكان مرجع تلك احملاور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان        ،وحتول العالقات األسرية  

  إىل أن مفهومات التربية املدنية اليت تقدم لتالميذ الصف األول الثانوي تتـضمن مجيـع بنـود          ةدراسال
   .ناإلعالن العاملي حلقوق اإلنسا

 إىل بيان حقوق اإلنسان يف القرآن الكرمي والعهد القدمي          :)٢٠٠٣(אدفو -
عند اليهود، واكتفت الدراسة بالقضايا واملسائل اليت هلا منوذج يف اآليات الواردة يف القـرآن الكـرمي                 

االستقراء واجلمع للنصوص، واستنباط مواطن متيز القرآن       واتبعت الدراسة منهج    . ونصوص العهد القدمي  
أنّ القـرآن   وأنّ القرآن الكرمي أهتم برعاية النفس وحقوقهـا،         الدراسة إىل   وتوصلت   .عن العهد القدمي  

  .الكرمي والعهد القدمي اتفقا على بعض املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان واختلفا يف جوانب أخرى
دف إىل حتديد املفهومات السياسية املتضمنة يف مقررات املرحلـة   و:)٢٠٠٣(א−

وقـد   .الثانوية يف األردن، ومدى وعي طلبة السنة اجلامعية األوىل هلذه املفهومات ودرجة متثّلهم هلـا              
من كتب الثقافة العامة والثقافة اإلسالمية والثقافة األدبيـة والتـاريخ           ) الكتب(تكونت عينة الدراسة    

الـوطن،  : ني األول والثاين الثانوي، ومتّ حتليل مضامني هذه الكتب بناء على ثالثة حمـاور هـي               للصف
نتائج أن الكتب مقصرة يف توضيح كل من        الوأظهرت  . القضايا القومية العربية، العامل اإلسالمي والعاملي     

   .الرجل واملرأةنظام احلكم، النقابات، مشاركة األفراد يف حتمل املسؤولية، ويف املساواة بني 
 طبيعة التنشئة االجتماعية يف مضامني كتـب اللغـة          ةفعرمدف إىل    و :)٢٠٠٤(א−

يه وقد اعتمدت الدراسة أسلوب حتليل احملتـوى بـشق    . االجنليزية يف مرحلة التعليم األساسي يف األردن      
 تصميم اجلدول رقـم ترميـز   منهجية يف حتليل مضامني الكتب املدرسية، إذ متّ  بوصفه  الكمي والكيفي   

وقـد   .بادئاملأشتمل على مجيع مبادئ حقوق اإلنسان، ومتّ بعد ذلك رصد تكرار كل مبدأ من هذه                
توصلت الدراسة إىل نتيجة الغياب الواضح هلذه احلقوق يف كتب هذه املرحلة، إذ جاءت مجيع احلقوق                

   .ضمنية وغري مباشرة
 بيان حقوق اإلنسان كما وردت يف القـرآن الكـرمي،   دف بدراسة :)٢٠٠٥(אوقام -

وقام الباحث بتحليل حقوق، ومتت اإلجابة عن       . وبيان دورها يف التنشئة االجتماعية يف اتمع األردين       
وقد أظهرت نتائج الدراسة أنّ اهللا تعاىل خلق اإلنسان         . أسئلة الدراسة من خالل استقراء اآليات القرآنية      

  .  وفق إرادته وفكره حبرية، وأنّ الشورى حق من اهللا تعاىل لإلنسانيةحراً خيتار معتقده
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אא−  مفهومات حقوق اإلنسان يف كتب التربيـة        ةعرف م ىلإ دفـو :)٢٠٠٥(א
وتكونت عينة الدراسة من كتب الثقافة والعلـوم اإلسـالمية          . اإلسالمية يف املرحلة الثانوية يف األردن     

وقد خلصت  . واستخدم الباحث استمارة التحليل وكانت اجلملة وحدة التحليل       . ة كتب وعددها أربع 
  . الدراسة إىل أنَّ جمال احلقوق األساسية جاء يف املرتبة األوىل، يليه جمال احلقوق االجتماعية والثقافية

א وهدفت -  حقوق املرأة املتـضمنة يف كتـب التربيـة           ودف إىل معرفة   :)٢٠٠٦(א
اإلسالمية يف مرحلة التعليم الثانوي يف األردن، وتكونت عينة الدراسة من كتـب التربيـة اإلسـالمية       
للمرحلة الثانوية وعددها أربعة كتب، وقام الباحث ببناء استمارة حتليل احملتوى، حيث اعتمد الباحـث            

رتبة األوىل، يليها احلقـوق     وأظهرت نتائج الدراسة أنّ احلقوق اإلنسانية احتلت امل       . اجلملة أداة التحليل  
  .االجتماعية، مث احلقوق املادية وأخرياً احلقوق املدنية والسياسية

א−٨ א א  :א
دف إىل مجـع النـصوص      الدراسات الشرعية ملفهومات حقوق اإلنسان يف اإلسالم         -١- ٨  

يت تناولت حقوق اإلنسان يف اإلسالم،      الشرعية من القرآن الكرمي والسنة النبوية واجتهادات العلماء وال        
وبالتايل كانت هـذه الدراسـات يف غـري    . وتوضيح نظرة اإلسالم للحقوق واحلريات العامة لإلنسان    

 من هذه   انوقد أفاد الباحث  . ، واليت تقوم على حتليل حمتوى كتب التربية اإلسالمية        بحثالهذا  موضوع  
حمتوى كتب التربية اإلسالمية، من خالل حتديد جماالت        الدراسات يف األدب النظري، وبناء أداة حتليل        

بنـاء أداة   بعن تلك الدراسات    دراسة الباحثني   ومتيزت   .وفئات مفهومات حقوق اإلنسان يف اإلسالم     
 ، للمرحلـة األساسـية العليـا    يف كتب التربية اإلسالمية يف اإلسالم  لتحليل مفهومات حقوق اإلنسان   
  .اتموهومعرفة مدى تضمنها لتلك املف

أما دراسات حتليل مفهومات حقوق اإلنسان يف الكتب واملناهج املدرسية، فمن املالحظ             -٢-٨  
هتمام مبعرفة حقوق اإلنسان يف الكتـب  االتفق مع عدد من هذه الدراسات السابقة يف ي بحثالهذا  أن  

ومـات حقـوق    تباع أسلوب حتليل احملتوى القائم على الوصف املنظم والكمي ملفه         ااملقررة من خالل    
اإلنسان املتضمنة يف الكتب املدرسية، وتصميم بطاقات التحليل وجداول الترميز ملفهومـات حقـوق              

بيد أنّ هذه الدراسات احنصرت يف منـاهج التربيـة االجتماعيـة            . بحثاإلنسان لإلجابة عن أسئلة ال    
مات يف كتـب التربيـة   فكان من الضروري وجود دراسات تتناول هذه املفهو    . والوطنية واللغة العربية  

تناول حتليل مفهومات حقوق اإلنسان يف كتـب التربيـة اإلسـالمية            ي ل بحثالا   فجاء هذ  ،اإلسالمية
 . األساسية العلياةللمرحل
ويف بيان موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة، يظهر أنّ جمال دراسة مفهومـات               -٣-٨  

ين قلة الدراسات واألحباث التربوية يف هذا اال، فجـاء          حقوق اإلنسان يف كتب التربية اإلسالمية يعا      
  فتح اال أمام الدراسات التربوية للبحث يف جمال مفهومات حقوق يسد تلك الثغرة، وليلا البحث هذ
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 .اإلنسان يف كتب التربية اإلسالمية
א−٩ א א :א
:אא−١−٩

 استخدام املنهج الوصفي بشكل عام، حيث متّ استخدام طريقة حتليل           بحث، متَّ اللإلجابة عن أسئلة    
دف إىل من أشكال املنهج الوصفي، واليت ، وهذه الطريقة اليت تعد (Content Analysis)احملتوى 

وصف احملتوى وصفاً موضوعياً منظماً، وقد استخدمت هذه الطريقة للكشف عن مفهومات حقـوق              
بحث، حيث متّ حصر العبارات الـيت تتـضمن مفهومـات      الويات كتب عينة    اإلنسان املتضمنة يف حمت   

موضوع التحليل، من خالل معرفة تكرار الفقرات، اليت تنتمي         ) بحثالعينة  (حقوق اإلنسان يف الكتب     
  .إىل كل حق من احلقوق،  وإىل كل بعد من الفئات املوجودة يف األداة

بحث العلمي املنظم، وهو يصف املادة موضوع التحليل        ويعد أسلوب حتليل احملتوى أحد أساليب ال      
وصفاً كمياً، وأنه أسلوب موضوعي ومنظم، كما أنه أسلوب كمي وعلمي، يتناول الشكل واملضمون،              

  ).٣٧-٢٤، ص ١٩٨٧طعيمة، (ويتعلق بظاهر النص، ومن جماالته املهمة العلوم االجتماعية 
:א−٢−٩

 يف  املقـررة  من مجيع كتب التربية اإلسالمية يف مرحلة التعليم األساسي العليا،            بحثالتكون جمتمع   
بحث الـيت متَّ    الوتكونت عينة   . ، وجمموعها ستة كتب   م٢٠٠٨-٢٠٠٧للعام   اهلامشية   األردنيةاململكة  

بحث األوىل اخلاصة بكتـب التربيـة   الإىل توزيع عينة    ) ١(حتليلها من ثالثة كتب، ويشري اجلدول رقم        
ألنّ هناك كتباً أخرى للتربية     ) الكتب(بحث  الوتـم اختيار عينة    . اإلسالمية وفقاً ملتغري الصف الدراسي    

  . اإلسالمية تدرس لطلبة املرحلتني األساسية العليا، مثل كتب التالوة والتجويد
  )١(اجلدول رقم 

  عدد الكتب والدروس والصفحات والفقرات املوجودة يف عينة البحث
  عدد الفقرات  عدد الصفحات  عدد الدروس  الكتاب  الصف  املرحلة

  ٤٤٦  ١٩٧  ٥٣  التربية اإلسالمية  الثامن
  ٥٨٨  ٣٠٦  ٥٢ التربية اإلسالمية  التاسع
 األساسية العليا  ٥٧٠  ٢٤٣  ٥٢ التربية اإلسالمية  العاشر

  ١٦٠٤  ٧٤٦  ١٥٧  امــــــوع
) ٧٤٦(ب، ويبلغ عدد صفحات الكتب      أن عدد الكتب ثالثة كت    ) ١(جلدول رقم   ويتضح من هذا ا   

، من سبعة كتب    فقرات) ١٦٠٤(ات اليت متَّ حتليلها     درساً، وعدد الفقر  ) ١٥٧(صفحة، وعدد الدروس    
  . الصف العاشرإىلموزعة على الصفوف الدراسية من الصف الثامن 
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:אא−٣−٩
  :وتم بناء هذه األداة وفق اخلطوات اآلتية

א)א(א−١−٣−٩ وقـد متّ   :א
االستعانة يف هذه اخلطوة ببعض الدراسات ذات العالقة مبوضوع البحث، من خالل االطّـالع علـى                

وبعد ذلك متّ حتديد سبعة جماالت      . الدراسات السابقة، واألدب النظري املرتبط مبوضوع حقوق اإلنسان       
ل مفهومات حقوق اإلنسان يف اإلسالم، حيث حرص الباحثان علـى أن تكـون تلـك                تشكّ) فئات(

  : الفئات جامعة مانعة، شاملة وكاملة املعىن واملبىن، وقد اشتملت هذه اخلطوة على مرحلتني، مها
١−١−٣−٩−، :א
  .حقوق حفظ النفس اإلنسانية -
 . حقوق اإلنسان الفكرية واالعتقادية -
  .حقوق اإلنسان السياسية -
  . حقوق اإلنسان االقتصادية -
  .حقوق اإلنسان الشخصية -
  . حقوق اإلنسان االجتماعية -
  . احلقوق اخلاصة لغري املسلمني -
א−٢−١−٣−٩ אא  :א

وقد تكونت هذه الفئات من أربعني بعداً يف صورا النهائية، وتشتمل على املفهومات الفرعية حلقـوق                
  .اإلنسان يف اإلسالم، وحرص الباحثان على أن تكون هذه األبعاد كاملة املعىن واملبىن، وواضحة شاملة

א−٢−٣−٩ א א :א
  :قيام باإلجراءات اآلتيةوللتأكد من صدق أداة حتليل احملتوى متّ ال

ثالثة محكِّمـني حيملـون     : ختصاصات خمتلفة ا من   نيمكِّحممثانية   على   بعاداألالفئات و عرض   -
شهادة الدكتوراه يف مناهج وأساليب تدريس التربية اإلسالمية، و ثالثة محكِّمـني حيملـون شـهادة                

محكِّم واحد حيمل    و لدكتوراه يف اللغة العربية،   الدكتوراه يف الشريعة اإلسالمية، ومحكِّم حيمل شهادة ا       
مشول القائمة وكفاية   :  احلكم على الفئات واألبعاد من حيث      همإليب  وطُل. شهادة الدكتوراه يف احلقوق   

 . ومالحظات علمية على أداة التحليل اقتراحات ةأي و.فئة من الفئات السبع يف كل األبعاد
د بقيـة   ا، واستبع ٪٨٠ أي بنسبة    ني،مكِّحممثانية  ليها من قبل     االتفاق ع  ساب الفقرات اليت متّ   ح -

جلدول رقـم   وا .بعداً) ٤٠( إىل   األبعاد تقليص عدد     أقل من ذلك، وبذلك متَّ     اًالفقرات اليت نالت نسب   
)٢ (ياالت السبعة يف كل األبعادح عدد وضجمال من ا.   
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  )٢(اجلدول رقم 
   السبعة اليت تتضمنها مفهومات حقوق اإلنسانعدد األبعاد لكل جمال من ااالت
  عدد األبعاد  اـــــــــــــــاالت

  ٤  .حقوق حفظ النفس اإلنسانية:  اال األول 

  ٥ .حقوق اإلنسان الفكرية واالعتقادية:  اال الثاين 

  ٧  .حقوق اإلنسان السياسية:  اال الثالث 

  ٥  .صاديةحقوق اإلنسان االقت:  اال الرابع 

  ٥  .حقوق اإلنسان الشخصية:  اال اخلامس

  ٧  .حقوق اإلنسان االجتماعية:  اال السادس

  ٧  .احلقوق اخلاصة لغري املسلمني:  اال السابع 

  ٤٠  امـــــــوع

  .وذا تكون األداة صاحلة لقياس ما صممت لقياسه، مما يعين أا تتمتع بالصدق الظاهري
:א−٣−٣−٩
ىل مفهومات حقـوق اإلنـسان يف       دف التعرف إ   الواردة يف الكتب قراءة واعية        قراءة الدروس  -

 . اإلسالم واملتضمنة يف كتب التربية اإلسالمية، كما وردت يف أداة التحليل
والفقـرة  . لباحثان الفقرة املفيدة وحدة للتحليل، والعد، والتسجي      الاعتمد  :  حتديد وحدة التحليل   -

املفيدة تتضمن جمموعة من اجلمل التامة، اليت تطور فكرة رئيسة، وتتميز بالوحدة والتجانس، والفقـرة               
ولكن عندما ترد مجلـة وال      . تتضمن حقاً حمدداً، قد يعرب عنه جبمل بسيطة أو مركبة، خربية أو إنشائية            

           ا، حينئذ تعترب جمتمعة فقرة واحدة تدل على        يكتمل املعىن، وتتلوها مجلة أو أكثر وال يكتمل املعىن إال
وإذا تكرر عطف حق آخر يف الفقرة الواحدة فإن احلق املعطوف يعترب حقاً مستقالً،              . معىن واحد فقط  

  .  ويعطى تكراراً خاصاً به
 طبيعة الـنص، فكـان عـدد     مفيدة وعبارات كاملة املعىن وفق  القيام بتجزئة الكتب إىل فقرات     -
  .فقرات) ١٦٠٤(الكتب الثالثة رات يف الفق

 حصر الفقرات اليت تناولت مفهومات حقوق لإلنسان، واستبعاد الفقرات اليت مل تتناول حقاً من               -
) ٤٦٣(حقوق اإلنسان، ومتّ حساب نسبتها فكانت الفقرات اليت تناولت حقاً من حقـوق اإلنـسان                

 . من اموع الكلي لفقرات الكتب) ٪٢٨،٨( فقرة، ونسبتها 
 مي هلا الفقرة وفـق     حتديد املدلول لكل وحدة من وحدات احملتوى، ومن مث حتديد اال الذي تنت             -

 .تصنيف املوضوع
   كان أو حيثوذلك بإعطاء تكرار واحد لكل حق ظهر يف احملتوى الذي متّ حتليله، :  رصد القيمة-
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 .النص يؤدي يف مفهومه إىل حق
 البعد وتكرارها، ونـسبتها     ة مشتملة على نوع اال وفق     راري تفريغ نتائج التحليل يف جداول تك      -

  .املئوية، وترتيبها يف كل كتاب
א−٤−٣−٩ א :א
درساً ) ٢٥(من إمجايل هذه الدروس، مبعدل      ) ٪١٥( أخذ عينة طبقية منتظمة من الدروس بواقع         -

ة، مع مراعاة مشوهلا لكل وحـدات  درساً للكتب الثالث) ١٥٧(من العدد الكلي للدروس والبالغ عددها    
 . كتب التربية اإلسالمية

 .  جتزئة هذه الدروس إىل فقرات كاملة املعىن-
 . حقاً) ٣٤(حيث بلغ عددها .  حتليل هذه النصوص وفق التصنيف الذي متّ إعداده-
 .  ضمن التحليل بتعليمات واضحة لعملية الترميز وإجراءات التحليل-
هم إبـداء الـرأي يف      وطلب إلـي  . ن املُحكِّمني املختصني  تصنيف على مثانية م    عرض التحليل وال   -

التحليل والتصنيف من حيث الدقة من الناحية العلمية واللغوية والفنية، يف ضوء الفئات املُشار إليهـا يف                 
التصنيف ويف اخلانة املخصصة لذلك، حيث راجع املُحكِّمون التحليل بعناية، ومن مثّ أكدوا على دقـة                

  . عملية التحليل
א−٥−٣−٩ :אאאא
א−١−٥−٣−٩ وذلك من خالل إعادة حتليل العينـة الـسابقة     :)א(א

املستخدمة يف صدق التحليل مرة أخرى، بفاصل زمين مقداره ثالثة أسابيع، وتراوحت نسب االتفـاق               
تلفة، وتـشري هـذه     يف مجيع الدروس من الكتب املخ     ) ٠,٩٢ – ٠,٨٨(بني التحليلني مــا بـني     

  . النسب إىل وجود درجة عالية من الثبات يف عملييت التحليل
א−٢−٥−٣−٩ ):א(א
معلمني إثنني ملبحث التربية اإلسالمية، ومشرف تربوي ملبحـث         (ثالثة حمللني متخصصني     اختيار -

 على كيفية القيام بعملية     اًجيدتدريباً  يتها، ومتّ تدريبهم    ، وبين هلم أهداف الدارسة وأمه     )التربية اإلسالمية 
 بدقة طُلب إليهم القيام بتحليـل     التحليل، وبعد أنْ متّ االطمئنان إىل فهمهم للخطوات، وكيفية تنفيذها           

 . مستقالًيلها حتليالًاليت قام الباحثان بتحلنفسها الدروس 
نسبة االتفاق بني حتليل الباحثني وحتليـل كـل         ب  اسبعد االنتهاء من عملية التحليل متّ القيام حب        -

   :واحد من املُحكِّمني، وقد متّ حساب ذلك بناًء على املعادلة اآلتية
       M2        = نسبة االتفاق

                 N1 + N2 
   يعنيان جمموع  الفئات N1, N2 تعين عدد الفئات اليت يتفق عليها الباحثان، و M أن باعتبار
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وبناًء على ذلك فقد كان معامل الثبات بني كل محكِّمـني           . )١٨٠، ص   ١٩٨٧طعيمة،   ( حللت اليت
  ).٣(كما يف اجلدول رقم 

  )٣(اجلدول رقم 
  نسبـة االتفاق بني املُحكِّمني والباِحثَين

  الثاين  األول  الباحثان  املُحكِّمني
      ٠,٩٠  األول
    ٠,٩١  ٠,٩٢  الثاين
  ٠,٩٣  ٠,٩٤  ٠,٩٢  الثالث

  :  اآلتيـة(Holsti)وبعد ذلك متّ حساب معامل الثبات الكلي من خالل معادلة هولسيت 
  )متوسط االتفاق بني املُحكِّمني(                            ن 

  ـــــــــــــــــــــــــ=  معامـــل الثبات 
  )متوسط االتفاق بني املُحكِّمني) ( ١ -ن  + (١                         

  )١٨١، ص١٩٨٧طعيمة، ) (الذين قاموا بإجراء التحليل(عدد املُحكِّمني = ن                     
                                          ٠,٩٢ ( ٤(  

  ـــــــــــ= وقد وجد بأنَّ معامل الثبات الكلي
                                       ٠,٩٢) (١-٤ + (١(  

  .وهي قيمة مرتفعة جداً، تؤكد سالمة التحليل وثباته)  ٠,٩٨                          = (         
 سيكومترية جيـدة   خبصائص   أداة التحليل تتمتع  ن  إ ، دالالت الصدق والثبات ميكن القول     ويف ضوء 

 حمتوى كتب التربيـة اإلسـالمية ومـدى تـضمنها          حليلداة لت ، مما يدعم الثقة باستخدام األ     موثوقةو
عينـة   –وبعد ذلك قام الباحثان بتحليل حمتوى كتب التربيـة اإلسـالمية            . ملفهومات حقوق اإلنسان  

 متّ استخراج التكرارات، ووضعها يف جداول خاصـة، للوصـول إىل             وفق أداة التحليل، فقد    -بحثال
  .نتائج التحليل
א−١٠ א :א
 . بحث بنوعيه، وحتديد العيناتال حتديد جمتمع -١-١٠
 ). الصدق والثبات( بحث، واستخراج اخلصائص السيكومترية هلا ال بناء أداة -٢-١٠
 . بحث األوىل، واستخراج اخلصائص السيكومترية للتحليلالحتليل عينة  -٣-١٠
بحث إىل احلاسوب وإجـراء املعاجلـات       البحث متّ إدخال بيانات     ال لإلجابة عن أسئلة     -٤-١٠

حيث  ،(SPSS. 11.0)دام برنامج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية ومتَّ استخ. اإلحصائية عليها
  .)املعاجلة اإلحصائية(. متَّ استخدام النسب املئوية  والرتب

  . اتراحتقاستخراج النتائج ومناقشتها، واإلشارة إىل اإل -٥-١٠
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:א−١١
من أبعاد أداة التحليل عن كل جمال مـن         لإلجابة عن أسئلة الدراسة متّ استخراج تكرارات كل بعد          

يوضح جماالت مفهومات حقـوق اإلنـسان،       ) ٤(بعداً، واجلدول رقم    ) ٤٠(جماالت األداة وعددها    
  .وأبعاد كل جمال من جماالت مفهومات حقوق اإلنسان يف اإلسالم

  )٤(اجلدول رقم 
  جماالت مفهومات حقوق اإلنسان يف اإلسالم وأبعادها

  البعد  اال
  حق احلياة

  حترمي االعتداء على النفس اإلنسانية
  تشريع العقوبات

  حقوق حفظ النفس اإلنسانية

  حترمي الرق واستعباد
  حق العبادة وممارسة الشعائر الدينية

  حق الدعوة لإلسالم
  حق التفكري

  حق الرأي والتعبري
  احلقوق الفكرية واالعتقادية

  حق التعليم
  حق اختيار احلاكم وطاعته
  حق مراقبة احلاكم وحماسبته

  حق األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  حق الشورى

  حق االنتخاب والترشيح
  حق تقلد املناصب السياسية

  احلقوق السياسية

  حق اجلنسية
  حق امللكية الفردية
  حق امللكية اجلماعية

  حق العمل
  عيحق التكافل االجتما

  احلقوق االقتصادية

  حق تويل املناصب والوظائف العامة
  حق الكرامة واملساواة اإلنسانية

  حق األمن واحلماية للضرورات اخلمس
  حق العدل واملساواة أمام القضاء
  حق املسكن وحرمة خصوصياته

  احلقوق الشخصية

  حق التنقل واهلجرة واإلقامة
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  ق املساواة بني اجلنسني يف احلقو
  حق الزواج وتكوين اآلسرة

  حقوق الزوجني
  حقوق األوالد
   حقوق الوالدين
  حقوق األقارب

  احلقوق االجتماعية

  حقوق األيتام
  املساواة يف احلقوق والواجبات

  حرية العقيدة
  حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية

  حق املواطنة
   واالقتصاديةحق املشاركة االجتماعية

  حق محاية املدنيني واألسرى زمن احلرب

  احلقوق اخلاصة لغري املسلمني

  محاية املمتلكات واألماكن الدينية زمن احلرب

א−١−١١ א א:א אא
א אא א א א .؟א

سؤال متّ استخراج تكرارات كل بعد من أبعاد أداة التحليل عن كل جمـال مـن                لإلجابة عن هذا ال   
بعداً، وقام الباحثان باستخراج النسب املئوية لكل بعد من هذه األبعـاد،            ) ٤٠(جماالت األداة وعددها    

م ونسبة اال بشكل عام، ومتّ استخراج رتبة كل جمال من جماالت أداة التحليل، ويظهر يف اجلدول رق                
  .تكرارات األبعاد وااالت يف كتب التربية اإلسالمية للصف الثامن) ٥(

يف  التكرارات والنسب املئوية ورتبة كل بعد من أبعاد ااالت السبعة ملفهومات حقوق اإلنسان  )٥(اجلدول رقم 
  .كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامناإلسالم  يف 

  الرتبة  ٪  التكرارات  البعـــــد  اـــال
  ٠,٦  ١  حق احلياة

  ١,٨  ٣  حترمي االعتداء على النفس اإلنسانية
  ٠,٠  ٠  تشريع العقوبات

ــظ  ــوق حف حق
  النفس اإلنسانية

  ٠,٦  ١  حترمي الرق واستعباد
  ٣,٠  ٥  اموع

٥  

  ٣,٠  ٥  حق العبادة وممارسة الشعائر الدينية
  ٢,٥  ٤  حق الدعوة لإلسالم

  ١١,٠  ١٨  حق التفكري
  ٣,٨  ٦  حق الرأي والتعبري

احلقوق الفكريـة   
  واالعتقادية

  ٢,٥  ٤  حق التعليم
  ٢٢,٨  ٣٧  اموع

٢  
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 ٢١٣

  الرتبة  ٪  التكرارات  البعـــــد  اـــال
  ٠,٠  ٠  حق اختيار احلاكم وطاعته
  ٠,٦  ١  حق مراقبة احلاكم وحماسبته

  ٠,٠  ٠  حق األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  ٠,٠  ٠  حق الشورى

  ٠,٠  ٠  الترشيححق االنتخاب و
  ٠,٠  ٠  حق تقلد املناصب السياسية

  احلقوق السياسية

  ٠,٠  ٠  حق اجلنسية
  ٠,٦  ١  اموع

٦  

  ١٧,٣  ٢٨  حق امللكية الفردية
  ٠,٠  ٠  حق امللكية اجلماعية

  ٥,٠  ٨  حق العمل
  ١٢,٣  ٢٠  حق التكافل االجتماعي

ــوق  احلقـــ
  االقتصادية

  ٠,٦  ١  حق تويل املناصب والوظائف العامة
٣٥,٢  ٥٧  موعا  

١  

  ٦,٢  ١٠  حق الكرامة واملساواة اإلنسانية

  ٤,٣  ٧  حق األمن واحلماية للضرورات اخلمس
  ٠,٦  ١  حق العدل واملساواة أمام القضاء
  ٠,٠  ٠  حق املسكن وحرمة خصوصياته

 احلقوق الشخصية

  ٢,٥  ٤  حق التنقل واهلجرة واإلقامة
  ١٣,٦  ٢٢  اموع

٤  

  ٣,٠  ٥  املساواة بني اجلنسني يف احلقوق 
  ٦,٢  ١٠  حق الزواج وتكوين اآلسرة

  ٠,٦  ١  حقوق الزوجني
  ٦,٢  ١٠  حقوق األوالد
  ٣,٨  ٦   حقوق الوالدين
  ٠,٦  ١  حقوق األقارب

ــوق  احلقـــ
  عيةاالجتما

  ١,٢  ٢  حقوق األيتام
  ٢١,٦  ٣٥  اموع

  
٣  

  

  ٠,٦  ١  قوق والواجباتاملساواة يف احل
  ٠,٦  ١  حرية العقيدة

  ٠,٠  ٠  حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية
  ٠,٦  ١  حق املواطنة

  ٠,٠  ٠  حق املشاركة االجتماعية واالقتصادية
  ١,٢  ٢  حق محاية املدنيني واألسرى زمن احلرب

  
احلقوق اخلاصـة   

  لغري املسلمني

  ٠,٠  ٠  محاية املمتلكات واألماكن الدينية زمن احلرب
  ٣,٠  ٥  اموع

  
٥  
  مكرر

  :ما يأيت) ٥(يظهر من اجلدول رقم 
 .تكراراً) ٥٧( إنَّ جمال احلقوق االقتصادية قد حصل على أكثر التكرارات، حيث بلغت -
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 ٢١٤

  . إنَّ جمال احلقوق اخلاصة لغري املسلمني قد حصل على أقل التكرارات، تكراراً واحداً-
مـن  (تشريع العقوبات   : تكرارات يف الكتاب، وهي    إنَّ هناك اثين عشر بعداً مل حتصل على أي           -

حق اختيار احلاكم وطاعته، وحق األمر باملعروف والنـهي عـن           ). جمال حقوق حفظ النفس اإلنسانية    
وهي (املنكر، وحق الشورى، وحق االنتخاب والترشيح، وحق تقلد املناصب السياسية، وحق اجلنسية             

وحق املسكن وحرمة   ). من جمال احلقوق االقتصادية   (ماعية  وحق امللكية اجل  ). من جمال احلقوق السياسية   
وحق حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وحق املـشاركة         ) من جمال احلقوق الشخصية   (خصوصياته  

وهي من جمال احلقـوق     (االجتماعية واالقتصادية، وحق محاية املمتلكات واألماكن الدينية زمن احلرب          
 ). اخلاصة لغري املسلمني

א−٢−١١ א א:א אא
א אא א א א ؟א

لإلجابة عن هذا السؤال متّ استخراج تكرارات كل بعد من أبعاد أداة التحليل عن كل جمـال مـن                   
بعداً، وقام الباحثان باستخراج النسب املئوية لكل بعد من هذه األبعـاد،            ) ٤٠(جماالت األداة وعددها    

ونسبة اال بشكل عام، ومتّ استخراج رتبة كل جمال من جماالت أداة التحليل، ويظهر يف اجلدول رقم                 
  .تكرارات األبعاد وااالت يف كتب التربية اإلسالمية للصف التاسع) ٦(

يف  والنسب املئوية ورتبة كل بعد من أبعاد ااالت السبعة ملفهومات حقوق اإلنسانالتكرارات  )٦(اجلدول رقم 
  .اإلسالم  يف كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع

  الرتبة  ٪  التكرارات  البعـــــد  اـــال
  ٠,٠  ٠  حق احلياة

  ٢,٧  ٤  حترمي االعتداء على النفس اإلنسانية
  ٤,٠  ٦  تشريع العقوبات

حقوق حفـظ   
الــــنفس 

  اإلنسانية
  ٠,٧  ١  حترمي الرق واستعباد

  ٧,٤  ١١  اموع

٧  

  ٣,٤  ٥  حق العبادة وممارسة الشعائر الدينية
  ١,٣  ٢  حق الدعوة لإلسالم

  ٧,٤  ١١  حق التفكري
  ١,٣  ٢  حق الرأي والتعبري

ــوق  احلقــ
ــة  الفكريــ

  واالعتقادية
  ٦,٨  ١٠  حق التعليم

  ٢٠,٢  ٣٠  اموع

٢  

  ٠,٧  ١  حق اختيار احلاكم وطاعته
  ٢,٠  ٣  حق مراقبة احلاكم وحماسبته

  ٤,٧  ٧  حق األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  ٨,١  ١٢  حق الشورى

ــوق  احلقــ
  السياسية

  ٠,٠  ٠  حق االنتخاب والترشيح

  
٣  
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 ٢١٥

  الرتبة  ٪  التكرارات  البعـــــد  اـــال
  ٠,٠  ٠  حق تقلد املناصب السياسية

  ٠,٠  ٠  حق اجلنسية
  ١٥,٥  ٢٣  اموع

  ٢,٧  ٤  حق امللكية الفردية
  ٠,٧  ١  حق امللكية اجلماعية

  ٣,٤  ٥  حق العمل
  ٦,٠  ٩  حق التكافل االجتماعي

ــو ق احلقــ
  االقتصادية

  ٠,٠  ٠  حق تويل املناصب والوظائف العامة
  ١٢,٨  ١٩  اموع

  
٤  

  ١,٣  ٢  حق الكرامة واملساواة اإلنسانية
  ٤,٨  ٧  رورات اخلمسحق األمن واحلماية للض

  ٢,٧  ٤  حق العدل واملساواة أمام القضاء
  ١,٣  ٢  حق املسكن وحرمة خصوصياته

ــوق  احلقــ
  الشخصية

  ٠,٧  ١  حق التنقل واهلجرة واإلقامة
  ١٠,٨  ١٦  اموع

  
٥  

  ٤,٠  ٦  املساواة بني اجلنسني يف احلقوق 
  ١,٣  ٢  حق الزواج وتكوين اآلسرة

  ٢,٧  ٤  حقوق الزوجني
  ٥,٤  ٨  حقوق األوالد
  ٤,٨  ٧   حقوق الوالدين
  ٢,٧  ٤  حقوق األقارب

ــوق  احلقــ
  االجتماعية

  ٢,٠  ٣  حقوق األيتام
  ٢٣,٠  ٣٤  اموع

  
١  

  
  املساواة يف احلقوق والواجبات

  
٣  

  
٢,٠  

  ٠,٧  ١  حرية العقيدة
  ٠,٧  ١  حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية

  ١,٣  ٢  ق املواطنةح
  ٠,٧  ١  حق املشاركة االجتماعية واالقتصادية
  ٣,٤  ٥  حق محاية املدنيني واألسرى زمن احلرب

  
احلقوق اخلاصة  
  لغري املسلمني

  ١,٣  ٢  محاية املمتلكات واألماكن الدينية زمن احلرب
  ١٠,١  ١٥  اموع

  
٦  

  : ما يأيت) ٦(يظهر من اجلدول رقم 
 .تكراراً) ٣٤( التكرارات، حيث بلغت  إنَّ جمال احلقوق االجتماعية قد حصل على أكثر-
  . تكراراً) ١١( إنَّ جمال حقوق حفظ النفس اإلنسانية قد حصل على أقل التكرارات، بـ -
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 ٢١٦

حق االنتخاب  :  إنَّ هناك أربعة أبعاد مل حتصل على أي تكرارات يف كتاب الصف التاسع، وهي              -
وحق تويل  ). من جمال احلقوق السياسية   وهي  (والترشيح، وحق تقلد املناصب السياسية، وحق اجلنسية،        

 ). من جمال احلقوق االقتصادية(املناصب والوظائف اإلدارية 
א−٣−١١ א א:א אא
א אא א א א ؟א

 استخراج تكرارات كل بعد من أبعاد أداة التحليل عن كل جمـال مـن               لإلجابة عن هذا السؤال متّ    
بعداً، قام الباحثان باستخراج النسب املئوية لكل بعد من هذه األبعـاد،            ) ٤٠(جماالت األداة وعددها    

ونسبة اال بشكل عام، ومتّ استخراج رتبة كل جمال من جماالت أداة التحليل، ويظهر يف اجلدول رقم                 
  .كرارات األبعاد وااالت يف كتب التربية اإلسالمية للصف العاشرت) ٧(

  )  ٧(اجلدول رقم 
التكرارات والنسب املئوية ورتبة كل بعد من أبعاد ااالت السبعة ملفهومات حقوق اإلنسان يف اإلسالم  يف كتاب 

  .التربية اإلسالمية للصف العاشر
  ةالرتب  ٪  التكرارات  البعـــــد  اـــال

  ٠,٠  ٠  حق احلياة
  ٠,٦  ١  حترمي االعتداء على النفس اإلنسانية

  ٠,٦  ١  تشريع العقوبات
ــظ  ــوق حف حق
  النفس اإلنسانية

  ٠,٠  ٠  حترمي الرق واستعباد
  ١,٣  ٢  اموع

٧  

  ٠,٠  ٠  حق العبادة وممارسة الشعائر الدينية
  ٥,٢  ٨  حق الدعوة لإلسالم

  ٣,٣  ٥  حق التفكري
  ٢,٦  ٤  حق الرأي والتعبري

احلقوق الفكريـة   
  واالعتقادية

  ١,٣  ٢  حق التعليم
  ١٢,٤  ١٩  اموع

٣  

  ٣,٣  ٥  حق اختيار احلاكم وطاعته
  ٠,٠  ٠  حق مراقبة احلاكم وحماسبته

  ٠,٠  ٠  حق األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  ٠,٠  ٠  حق الشورى

  ٠,٠  ٠  ححق االنتخاب والترشي
  ٠,٠  ٠  حق تقلد املناصب السياسية

  احلقوق السياسية

  ٠,٠  ٠  حق اجلنسية
  ٣,٣  ٥  اموع

  
٥  

  

  ٢٣,٥  ٣٦  حق امللكية الفردية
  ٣,٩  ٦  حق امللكية اجلماعية

  ١٣,٧  ٢١  حق العمل

ــوق  احلقـــ
  االقتصادية

  ١٩,٠  ٢٩  حق التكافل االجتماعي

١  
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 ٢١٧

  ةالرتب  ٪  التكرارات  البعـــــد  اـــال
  ٠,٠  ٠  حق تويل املناصب والوظائف العامة

  ٦٠,١  ٩٢  عامو
  ٠,٠  ٠  حق الكرامة واملساواة اإلنسانية

  ٩,١  ١٤  حق األمن واحلماية للضرورات اخلمس
  ٥,٩  ٩  حق العدل واملساواة أمام القضاء
  ١,٣  ٢  حق املسكن وحرمة خصوصياته

 احلقوق الشخصية

  ٠,٠  ٠  حق التنقل واهلجرة واإلقامة
  ١٦,٣  ٢٥  اموع

٢  

  ٠,٠  ٠  املساواة بني اجلنسني يف احلقوق 
  ١,٣  ٢  حق الزواج وتكوين اآلسرة

  ٠,٠  ٠  حقوق الزوجني
  ١,٣  ٢  حقوق األوالد
  ٠,٠  ٠   حقوق الوالدين
  ٠,٠  ٠  حقوق األقارب

ــوق  احلقـــ
  االجتماعية

  ٠,٠  ٠  حقوق األيتام
  ٢,٦  ٤  اموع

٦  
  

  ١,٣  ٢  باتاملساواة يف احلقوق والواج
  ٠,٠  ٠  حرية العقيدة

  ٠,٠  ٠  حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية
  ٠,٠  ٠  حق املواطنة

  ٠,٠  ٠  حق املشاركة االجتماعية واالقتصادية
  ٢,٦  ٤  حق محاية املدنيني واألسرى زمن احلرب

احلقوق اخلاصـة   
  لغري املسلمني

  ٠,٠  ٠  محاية املمتلكات واألماكن الدينية زمن احلرب
  ٣,٩  ٦  اموع

٤  
  

  : ما يأيت) ٧(يظهر من اجلدول رقم 
 .تكراراً) ٩٢( إنَّ جمال احلقوق االقتصادية قد حصل على أكثر التكرارات، حيث بلغت -
  .  تكراراً) ٢٠( إنَّ جمال حقوق حفظ النفس اإلنسانية قد حصل على أقل التكرارات -
حـق  : ب الصف العاشر، وهي    إنَّ هناك اثنني وعشرين بعداً مل حتصل على أي تكرارات يف كتا            -

حق العبادة وممارسة الـشعائر     ). من جمال حقوق حفظ النفس اإلنسانية     (احلياة، وحترمي الرق واستعباد     
حق مراقبة احلاكم وحماسبته، وحق األمـر بـاملعروف         ). من جمال احلقوق الفكرية واالعتقادية    (الدينية  

يح، وحق تقلد املناصب الـسياسية، وحـق        والنهي عن املنكر، وحق الشورى، وحق االنتخاب والترش       
مـن جمـال احلقـوق      (وحق تويل املناصب والوظائف العامـة       ). من جمال احلقوق السياسية   (اجلنسية  
مـن جمـال احلقـوق      (حق الكرامة واملساواة اإلنسانية، وحق التنقل واهلجرة واإلقامـة          ). االقتصادية
وق الزوجني، وحقـوق الوالـدين، وحقـوق        حق املساواة بني اجلنسني يف احلقوق، وحق      ). الشخصية
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 ٢١٨

حرية العقيدة، وحق العبادة وممارسة الشعائر      ). من جمال احلقوق االجتماعية   (األقارب، وحقوق األيتام    
  ، وحق محاية املمتلكات واألماكن الدينية  ، حق املواطنة، وحق املشاركة االجتماعية واالقتصادية الدينية

 ). اصة لغري املسلمنيمن جمال احلقوق اخل(زمن احلرب، 
א−٤−١١ א א א:א אא
א אא א א א א א
؟א

تحليل عن كل جمـال مـن       لإلجابة عن هذا السؤال متّ استخراج تكرارات كل بعد من أبعاد أداة ال            
بعداً، قام الباحثان باستخراج النسب املئوية لكل بعد من هذه األبعـاد،            ) ٤٠(جماالت األداة وعددها    

ونسبة اال بشكل عام، ومتّ استخراج رتبة كل جمال من جماالت أداة التحليل، ويظهر يف اجلدول رقم                 
  .سالمية للصف الثامن والتاسع والعاشرتكرارات األبعاد وااالت يف كتب التربية اإل) ٨(

  ) ٨(اجلدول رقم 
يف كتب التربية  التكرارات والنسب املئوية ورتبة كل بعد من أبعاد ااالت السبعة ملفهومات حقوق اإلنسان

  ).الثامن، التاسع، العاشر(اإلسالمية لصفوف املرحلة األساسية العليا 
  التكرارات

  البعد  اال
 اموع العاشر التاسع لثامنا

  الرتبة  ٪

  ٠,٢  ١  ٠  ٠  ١  حق احلياة
  ١,٧  ٨  ١  ٤  ٣ حترمي االعتداء على النفس اإلنسانية

  ١,٥  ٧  ١  ٦  ٠  تشريع العقوبات

حقوق حفظ  
ــنفس  الــ

  اإلنسانية
  ٠,٤  ٢  ٠  ١  ١  ستعبادالحترمي الرق وا

  ٣,٨  ١٨  ٢  ١١  ٥  اموع

٧  
  

  ٢,١  ١٠  ٠  ٥  ٥  بادة وممارسة الشعائر الدينيةحق الع
  ٣,٠  ١٤  ٨  ٢  ٤  حق الدعوة لإلسالم

  ٧,٣  ٣٤  ٥  ١١  ١٨  حق التفكري
  ٢,٦  ١٢  ٤  ٢  ٦  حق الرأي والتعبري

احلقـــوق 
ــة  الفكريـ

  يةواالعتقاد
  ٣,٥  ١٦  ٢  ١٠  ٤  حق التعليم

 ١٨,٥  ٨٦  ١٩  ٣٠  ٣٧  اموع

  
٢  

  ١,٣  ٦  ٥  ١  ٠  حق اختيار احلاكم وطاعته
  ٠,٨  ٤  ٠  ٣  ١   مراقبة احلاكم وحماسبتهحق

حق األمر باملعروف والنـهي عـن       
  املنكر

٧  ٠  ٧  ٠  
١,٥  

  ٢,٦  ١٢  ٠  ١٢  ٠  حق الشورى
  ٠,٠  ٠  ٠  ٠  ٠  حق االنتخاب والترشيح

احلقـــوق 
  السياسية

  ٠,٠  ٠  ٠  ٠  ٠  حق تقلد املناصب السياسية

٥  
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  التكرارات
  البعد  اال

 اموع العاشر التاسع لثامنا
  الرتبة  ٪

  ٠,٠  ٠  ٠  ٠  ٠  حق اجلنسية
  ٦,٢  ٢٩  ٥  ٢٣  ١  اموع

 ١٤,٧  ٦٨  ٣٦  ٤  ٢٨  حق امللكية الفردية
  ١,٥  ٧  ٦  ١  ٠  حق امللكية اجلماعية

  ٧,٣  ٣٤  ٢١  ٥  ٨  حق العمل
 ١٢,٥  ٥٨  ٢٩  ٩  ٢٠  حق التكافل االجتماعي

احلقـــوق 
  يةاالقتصاد

  ٠,٢  ١  ٠  ٠  ١  حق تويل املناصب والوظائف العامة
 ٣٦,٢  ١٦٨  ٩٢  ١٩  ٥٧  اموع

١  

  ٢,٦  ١٢  ٠  ٢  ١٠  نسانيةحق الكرامة واملساواة اإل
حق األمن واحلمايـة للـضرورات      

  اخلمس
٢٨  ١٤  ٧  ٧  

٦,٠  

  ٣,٠  ١٤  ٩  ٤  ١  حق العدل واملساواة أمام القضاء
  ٠,٩  ٤  ٢  ٢  ٠  حق املسكن وحرمة خصوصياته

احلقـــوق 
  الشخصية

  ١,١  ٥  ٠  ١  ٤  حق التنقل واهلجرة واإلقامة
 ١٣,٦  ٦٣  ٢٥  ١٦  ٢٢  اموع

٤  

  ٢,٤  ١١  ٠  ٦  ٥   بني اجلنسني يف احلقوق املساواة
  ٣,٠  ١٤  ٢  ٢  ١٠  حق الزواج وتكوين اآلسرة

  ١,١  ٥  ٠  ٤  ١  حقوق الزوجني
  ٤,٣  ٢٠  ٢  ٨  ١٠  حقوق األوالد
  ٢,٨  ١٣  ٠  ٧  ٦   حقوق الوالدين
  ١,١  ٥  ٠  ٤  ١  حقوق األقارب

احلقـــوق 
  االجتماعية

  ١,١  ٥  ٠  ٣  ٢  حقوق األيتام
 ١٥,٨  ٧٣  ٤  ٣٤  ٣٥  اموع

٣  

  ١,٣  ٦  ٢  ٣  ١  املساواة يف احلقوق والواجبات
  ٠,٤  ٢  ٠  ١  ١  حرية العقيدة

حرية العبـادة وممارسـة الـشعائر       
  الدينية

٠,٢  ١  ٠  ١  ٠  

  ٠,٧  ٣  ٠  ٢  ١  حق املواطنة
ــة   ــشاركة االجتماعي ــق امل ح

  واالقتصادية
١  ٠  ١  ٠  

٠,٢  

حق محاية املدنيني واألسرى زمـن      
  احلرب

١١  ٤  ٥  ٢  
٢,٤  

وق احلقـــ
اخلاصة لغـري   

  املسلمني

محاية املمتلكات واألماكن الدينيـة     
  زمن احلرب

٢  ٠  ٢  ٠  
٠,٤  

٦  
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  التكرارات
  البعد  اال

 اموع العاشر التاسع لثامنا
  الرتبة  ٪

  ٥,٦  ٢٦  ٦  ١٥  ٥  اموع
  :ما يأيت) ٨(يظهر من اجلدول رقم 

 .تكراراً) ١٦٨( إنَّ جمال احلقوق االقتصادية قد حصل على أكثر التكرارات، حيث بلغت -
) ١٨(حصل على أقل التكرارات، حيث حصل علـى          إنَّ جمال حقوق حفظ النفس اإلنسانية قد         -
  .تكراراً) ٢٦(مث جمال احلقوق اخلاصة لغري املسلمني بـ .  تكراراً
 إنَّ أكثر التكرارات كانت على بعد حق امللكية الفردية من جمال احلقوق االقتصادية، وحصل على          -

 .تكراراً يف الكتب الثالثة) ٦٨(
حق االنتخاب والترشيح،   : يف الكتب الثالثة، وهي     على أي تكرار    إنَّ هناك ثالثة أبعاد مل حتصل      -

 ). من جمال احلقوق السياسية(وحق تقلد املناصب السياسية، وحق اجلنسية، 
  :א−١٢

 إىل أنَّ جمال احلقوق االقتصادية قـد حـصل علـى أكثـر              السؤال األول تشري النتائج املتعلقة ب   
األسباب اليت يراها الباحثان لذلك هو التركيـز الكـبري ملفهومـات االقتـصاد              ولعلّ من   . التكرارات

اإلسالمي يف حمتوى كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن، ففي وحدة النظم والفكر اإلسالمي البـالغ               
  .درساً كان هناك أحد عشر درساً تناولت مفهومات يف االقتصاد اإلسالمي) ٢١(عدد دروسها 

، التنظيم واملستوى : ني يرون أنّ اختيار احملتوى الدراسي يقوم على أمرين أساسيني مها          مع أنّ الباحث  
أما ... املادة العلمية   أما التنظيم فيشمل تنظيم احملتوى بشكل منطقي يقرره أصحاب التخصص يف جمال             

، ص  ١٩٨١،  اللقـاين (ملستوى فاملقصود به التأكد من أنّ ما متّ اختياره وتنظيمه يناسب املتعلم             لدى ا 
وبالتايل مل يراع كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن أُسس التوزيـع للوحـدات             ). ١٨٤-١٨٣ص

الدراسية من ناحية، ومستوى الطلبة يف اختيار موضوعات االقتصاد اإلسالمي من ناحية أخـرى، ألنّ               
  .علمنييسهم يف منو تلك املفهومات يف أذهان املتتناوالً بنائياً تناول املفهومات 

 إىل أنَّ اثين عشر بعداً مل حتصل علـى أي تكـرار يف              السؤال األول وتشري كذلك النتائج املتعلقة ب    
فـريى  . وأنَّ جمال احلقوق اخلاصة لغري املسلمني قد حصل على أقل التكـرارات           . كتاب الصف الثامن  

 موضوعية حمددة، وإمنا يف ضوء      الباحثان أنّ اختيار حمتوى كتب التربية اإلسالمية ال يتم يف ضوء معايري           
 الشريعة اإلسالمية اليت أوجبت     ملبادئوفيه خمالفة صرحية    . اخلربة الشخصية ألعضاء جلان تأليف املناهج     

حقوقاً إنسانية وأخرى شخصية لغري املسلمني، وأوجبت التعامل مع غري املسلمني بـسماحة وعـدل               
 احلقوق املدنية ومنحتهم حقوق املواطنة       يف مجيع  ساوت بينهم وبني املسلمني   ضرورة إنسانية، و  بوصفها  
  .كاملة
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يف اإلسالم اليوم يف ظل التشوهات واالفتراءات اليت        إبراز احلقوق اخلاصة لغري املسلمني      وتزداد أمهية   
وربطه بدوائر اإلرهاب العاملي، ووضعه يف دائرة الرجعية والتخلف وظلم اإلنـسان،             سالمألصقت باإل 

 أفكارهم هذه   اأقالم فصورت حقوق اإلنسان يف اإلسالم يف أدىن درجاا، وقد بنو          فقد ظهرت أفكار و   
  .على ضعف اطالعهم على مبادئ حقوق اإلنسان يف اإلسالم

 إىل أنَّ جمال احلقوق االجتماعية قـد حـصل علـى أكثـر              ثاينالسؤال ال وتشري النتائج املتعلقة ب   
إىل أنّ مـؤلفي كتـاب التربيـة         -ا يرى الباحثان    كم -وقد يعود السبب الرئيس لذلك      . التكرارات

اختيـار  : اإلسالمية للصف التاسع اعتمدوا معيار الفائدة عند اختيار احملتوى، ويقصد مبعيـار الفائـدة             
سعادة (احملتوى يف ضوء معناه احلقيقي أو الوظيفي يف احلياة إلعطاء املتعلم فرصة مواجهة احلياة املختلفة                

ولذلك جاء تركيز تلك الكتب على جمال حقوق اإلنسان االجتماعيـة           ). ٣٣٠ ص   ١٩٩٧وإبراهيم،
 الطلبة، حىت يفيدوا منها خالل التعامل مع العناصر املكونة حلقـوق            اكبرياً، الرتباطه باحلياة اليت يعيشه    

اإلنسان االجتماعية، وكذلك التعامل مع املشكالت االجتماعية الـيت تـواجههم، واحلـصول علـى            
نهـم أصـبحوا يف     ألاألحكام الشرعية الضرورية حليام االجتماعية املعاصرة واملستقبلية،        املعلومات و 

  .مرحلة عمرية قريبة من حتمل املسؤوليات االجتماعية
بعـاد  وعدم حصول أربعـة أ . وأما حصول جمال حقوق حفظ النفس اإلنسانية على أقل التكرارات 

حثان أنّ حقوق حفظ النفس اإلنسانية أساس مهـم،         فريى البا .  يف كتاب الصف التاسع    على أي تكرار  
ومنطلق أساسي حلقوق اإلنسان األخرى، والتربية اإلسالمية جاءت لتشمل رعاية منو اإلنسان يف كـل               
جوانبه اجلسمية والعقلية واخلُلقية واالجتماعية والروحية والوجدانية، فهي تعىن بتربية الفـرد يف مجيـع               

وبالتايل مل يراع كتاب التربيـة اإلسـالمية        ). ١١٢٦-١١٦ص ص ١٩٨٥النحالوي،(جوانب حياته   
  .للصف التاسع هذا اجلانب عند تناوله مفهومات حقوق حفظ النفس اإلنسانية

 إىل أنَّ جمال احلقوق االقتصادية قد حـصل علـى أكثـر             ثالثالسؤال ال وتشري النتائج املتعلقة ب   
فهومات االقتصاد اإلسالمي يف حمتوى كتاب التربية       ويعود سبب ذلك إىل التركيز الكبري مل      . التكرارات

اإلسالمية للصف العاشر يف املرحلة األساسية العليا، حيث تألف كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشر              
األوىل وحدة الفقه، والثانية وحدة النظم والفكر اإلسالمي، وكان عـدد           : يف الفصل الثاين من وحدتني    
  . درساً) ١٣(مات االقتصاد اإلسالمي الدروس اليت تناولت مفهو

 تكـرار يف كتـاب      نني وعشرين بعداً مل حتصل على     وأشارت نتائج السؤال الثالث إىل أنَّ هناك اث       
 نيرى الباحثـا  . الصف العاشر، وأنَّ جمال حقوق حفظ النفس اإلنسانية قد حصل على أقل التكرارات            

 ني هذه املفهومات يف هذه املرحلة، مع أنَّ بعض الباحث        أنّ كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشر مل يراع       
قد أشاروا إىل ضرورة أن يراعي املنهج املدرسي جوانب بناء اتمع من األنظمة السياسية واالقتـصادية     

ـ              وحقوقـه   عواالجتماعية والتعليمية والقانونية والدينية، ألنّ ذلك يساعد املتعلم على فهم طبيعة اتم
  ).١٢٦-١٢٥، ص ص ١٩٩٧ادة وإبراهيم ،سع(وواجباته 
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ومن األسباب اليت ميكن أنّ تعلل ذلك أيضاً، أنّ القائمني على  تأليف كتاب الصف العاشـر قـد                   
وجدوا أنّ كثرياً من هذه املفهومات قد تناولتها كتب التربية الوطنية واالجتماعية للصف العشر بصورة               

راء عدد كبري من تلك الكتب ووجد أنّ هذه املفهومـات           علماً بأنّ الباحث قام باستق    . واضحة وكبرية 
          التربية اإلسالمية للـصف      كتاب نيقد تناولتها تلك الكتب، ومع ذلك كله يرى الباحثان ضرورة تضم 

، واألحكام الشرعية املتعلقة ا لتزول الصورة السلبية     ز التصور اإلسالمي هلا   تلك املفهومات إلبرا  العاشر  
 .ق السياسية يف اإلسالماملرسومة عن احلقو

إىل أنَّ جمال احلقوق االقتصادية قـد حـصل علـى أكثـر      رابع  السؤال ال وتشري النتائج املتعلقة ب   
التكرارات، وأنَّ جمال حقوق حفظ النفس اإلنسانية قد حصل علـى أقـل التكـرارات، وأنَّ أكثـر                  

تصادية، وأنَّ هناك ثالثة أبعـاد مل       التكرارات كانت على بعد حق امللكية الفردية من جمال احلقوق االق          
حق االنتخاب والترشيح، وحق تقلد املناصب السياسية،       : حتصل على أي تكرار يف الكتب الثالثة، وهي       

ويرى الباحثان أنّ سبب التباين الكبري بني جماالت حقوق         ). من جمال احلقوق السياسية   (وحق اجلنسية،   
 منظومـة   افروتية للمرحلة األساسية العليا، قد يعود إىل عدم         اإلنسان املتضمنة يف كتب التربية اإلسالم     

ملفهومات حقوق اإلنسان لدى جلان تأليف املناهج، اليت جيب أن تتضمنها كتب التربيـة اإلسـالمية،                
  . غري متوازنلتايل جاء توزيعها عشوائياًوبا

 األساسية العليا، فلم يكن     ويتضح ذلك باستقراء أمساء جلان التأليف لكتب التربية اإلسالمية للمرحلة         
، أو متخـصص يف حقـوق       هاقائوطر من بينهم من هو متخصص يف مناهج تدريس التربية اإلسالمية         
وواحد يف احلديث، وآخـر يف الفقـه        ، اإلنسان، اثنان من املؤلفني متخصصان يف علوم القرآن الكرمي        

  . اإلسالمي ومشرف تربوي، وآخر متخصص يف االقتصاد اإلسالمي
األسباب كذلك غياب التنسيق والتعاون بني مؤلفي الكتب، ويظهر ذلك يف تكرار كثري مـن               ومن  

فمـثالً يف كتـاب     .  تكرار للوحدات الدراسية    يف مناهج الكتب الثالثة، بل وهناك      املعلومات واألفكار 
ول التربية اإلسالمية للصف الثامن جاءت وحدة النظم والفكر اإلسالمي مرتني، واحدة يف الفـصل األ              

  .وكذلك وحدة الفقه . والثانية يف الفصل الثاين
ولعلّ من األسباب اليت يراها الباحثان حلصول جمال مفهومات حقوق اإلنسان االقتصادية على أعلى              
تكرار، وكذلك حصول بعد حق امللكية الفردية من جمال احلقوق االقتصادية على أكثر التكرارات، هو               

قتصاد اإلسالمي يف حمتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا،          التركيز الكبري ملفهومات اال   
) ٢١(إنّ كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن ويف وحدة النظم والفكر اإلسالمي البالغ عدد دروسها               

وكان عدد الدروس الـيت     . درساً كان هناك أحد عشر درساً تناولت مفهومات يف االقتصاد اإلسالمي          
ويف . درسـاًً ) ١٣(ت مفهومات االقتصاد اإلسالمي يف كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشـر            تناول

وبالتايل بلغ عدد الدروس يف الصفوف الثالثة       . دروس يف االقتصاد اإلسالمي   ) ٨(الصف التاسع جاءت    
) ١٥٦(درساً من جمموع عدد الـدروس البالغـة         ) ٣٢(اليت تناولت مفهومات يف االقتصاد اإلسالمي       
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 منها مناهج التربية اإلسـالمية يف       توهذا يتعارض مع األسس اليت انبثق     ). ٪٢٠,٥( بنسبة   أيدرساً،  
الوقـوف  " مرحلة التعليم األساسي القائمة على التوازن بني مجيع جماالت احلياة اإلنسانية، من خـالل    

قتصادية واالجتماعية وغريهـا     مشولية األنظمة اإلسالمية يف معاجلتها ملختلف القضايا السياسية واال         على
  ).٢٣٥، ص ١٩٩١، منهاج التربية اإلسالمية وخطوطه العريضة يف مرحلة التعليم األساسي"(

ـ              سلمني، قـد   وأشارت النتائج إىل أنَّ جمايل حقوق حفظ النفس اإلنسانية؛ واحلقوق اخلاصة لغري امل
ربية اإلسالمية ال يتم يف ضوء معـايري        يرى الباحثان أنّ اختيار حمتوى كتب الت      . حصال على أقل التكرار   

مع أنّ منـهاج التربيـة      . موضوعية حمددة، وإمنا يف ضوء اخلربة الشخصية ألعضاء جلان تأليف املناهج          
العالقة بني أفراد اتمع اإلسالمي عالقة تعاون وتواد وتكامل، وهـي           " اإلسالمية قام على أساس أنّ      

" وم على أساس املعاملـة باملثل وفقاً ملبادئ الشريعـة اإلسـالمية         فيما بينه وبني اتمعات األخرى تق     
  ).٢٣٣، ص ١٩٩١، منهاج التربية اإلسالمية وخطوطه العريضة يف مرحلة التعليم األساسي(

حق االنتخاب  : وأشارت النتائج إىل أنّ ثالثة أبعاد مل حتصل على أي تكرار يف الكتب الثالثة، وهي              
واثنا عشر بعداً يف الصف الثامن، وأربعة أبعاد        . اصب السياسية؛ وحق اجلنسية   والترشيح؛ وحق تقلد املن   

  . يف الصف التاسع، واثنان وعشرون بعداً يف الصف العاشر مل حتصل على أي تكرار
 تكرار يف كتب التربيـة اإلسـالمية للمرحلـة          أييرى الباحثان أنّ عدم حصول هذه األبعاد على         

عدم التكامل والتناسق بني أهداف منهاج التربية اإلسالمية من ناحية حمتـوى            األساسية العليا يدل على     
فكيف ميكن أن يتم حتقيق منو لتلك املفهومـات يف املرحلـة            . كتب التربية اإلسالمية من ناحية أخرى     

يـرى  ولذلك . اتمني ذهبوا إىل أمهية تشكيل املفهوالثانوية ومل يتناوهلا املنهاج األدىن، وكثري من الباحث   
أنّ املفهومات ال تنشأ فجأة بصورة كاملة الوضوح، وال تنتهي لدى الفرد عنـد حـد                ) Beyer(باير  

معني، و لكنها تنمو وتتطور طوال الوقت، فكلما ازدادت خربة الفرد عن املفهوم بتعرفه علـى أمثلـة                  
هنا يـرى  من (Beyer, 1979, PP:178-179).   تكشف لديه املزيد من اخلصائص عنه، إضافية له

الباحثان أنّ بناء املفهومات يف البىن العقلية واملعرفية ال يتم دفعة واحدة، فكيف سيتم تشكّل مفهومات                
، حقوق حفظ النفس واحلقوق اخلاصة لغري املسلمني واحلقوق السياسية من حق االنتخاب واجلنـسية             

 اليت اكتسبها مـن كتـب التربيـة         وتقلد املناصب السياسية وغريها، ومل مير ا الطالب خالل خرباته         
ألنّ عملية تشكيل املفهومات لدى األفراد تتم عادة من خـالل           و. اإلسالمية يف املرحلة األساسية العليا    

  ).٦٧، ص ١٩٨٨سعادة واليوسف، ( املواقف أو اخلربات اليت ميرون ا 
:א−١٣

حلقـوق الـسياسية واحلقـوق    ضرورة التركيز على حقوق حفظ النفس اإلنسانية وا     -١-١٣
  كتب التربية اإلسالمية   اخلاصة لغري املسلمني لقلة تضمني املبادىء واألبعاد ذات العالقة ذه احلقوق يف           

 .يف املرحلة األساسية العليا
  ، تستند إىل  بناء منوذج ومنظومة ملفهومات حقوق اإلنسان يف املرحلة األساسية العليا -٢-١٣
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 وذلك من خالل تضمني كتب التربية اإلسالمية وحدات تتناول مفهومات حقوق            املرجعية اإلسالمية، 
 .اإلنسان، يراعى فيها التكامل والتتابع والنمو املعريف والسلوكي

 مفهومات حقـوق    يف املرحلة األساسية العليا   ضرورة تضمني كتب التربية اإلسالمية       -٣-١٣
ب التربية اإلسالمية يف املرحلة األساسية العليا مبـا         وإعادة النظر يف حمتوى كت    اإلنسان بشكل متوازن،    

 .يضمن توزيعاً عادالً ومتوازناً ملفهومات حقوق اإلنسان يف اإلسالم
حية، بعيداً عـن    تناول مفهومات حقوق اإلنسان يف كتب التربية اإلسالمية بصور صر          -٤-١٣

 ،دف تعريف الطالب حبقوقه الشرعية واإلنسانيةالصور الضمنية. 
التدرج والتسلسل يف عرض مفهومات حقوق اإلنسان مبا يتفق واملستويات التعليميـة    -٥-١٣

 .والنمو العقلي للطلبة، لتحقيق أعلى مستويات التمثّل الذهين واملعريف والوجداين
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א א א
:א

 .دار السالم: الرياض. صحيح البخاري -
  .دار الكتب العلمية:   بريوت.)٢ط " (سنن الترمذي"ح اجلامع الصحي -
 .دار األرقم بن أيب:  بريوت.صحيح مسلم -
א  :אא

 .مكتبة املعارف: تبريو). ٥ط  (البداية والنهاية). ١٩٨٤. (إبن كثري، عماد الدين -
 .وضاحدار ال: عمان. حقوق اإلنسان يف ميزان اإلسالم). ٢٠٠٤. (أبو زعرور، حممد -
  . الفرقانردا: ن عما. السياسي يف اإلسالممالنظا). ١٩٨٦. (أبو فارس، حممد -
 .دار الفرقان:  عمان. التشريع اإلسالميفأهدا). ١٩٨٥. (أبو حيىي، حممد -
حتليل مضمون حقوق اإلنسان يف مقرر التربية املدنيـة للـصف           ). ٢٠٠٢(بادي، غسان خالد     -

  :اجستري، منرسالة م. األول ثانوي يف فرنسا
www.Lahaonline.com / Feature / Outlssues//http: 

 .منشورات جامعة دمشق: دمشق. نظام اإلسالم). ١٩٩٠. (البغا، مصطفى -
دار : الرباط. املنهاج اإلسالمي يف التربية على حقوق اإلنسان      ). ٢٠٠٠. (البكاري، عبد السالم   -
 .األمان
حقوق اإلنسان بني القرآن الكـرمي والعهـد        ). ٢٠٠٣. ( بنت حاج دولة، حاجة سري رحايو      -

 .األردن/ املفرق: رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة آل البيت. "دراسة مقارنة"القدمي 
 منـشورة،    أطروحة دكتوراه غري   .العالقات الدولية يف القرآن الكرمي    ). ١٩٧٣. (احلسن، حممد  -

 . مصرالقاهرة،: جامعة األزهر
حقوق الطفل يف كتب التربية االجتماعية والوطنية للصفوف األربعـة          ). ٢٠٠٢. (اخلريشا، علي  -

 .١٠٣-٧٤، )١(١٤  جامعة أم القرى،ةجمل. األوىل من مرحلة التعليم األساسي يف األردن
: دمـشق . املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي       ). ١٩٨٥(الدريين، فتحي    -

 .الشركة املتحدة للتوزيع
أطروحـة دكتـوراه غـري      . حقوق اإلنسان يف القرآن والسنة    ). ١٩٩٥. (دهشان، عبد الكرمي   -

 . السودانالقران الكرمي والعلوم اإلسالمية،منشورة، جامعة 
 منشورة، اجلامعة   رسالة ماجستري غري  . اجلنسية يف الشريعة اإلسالمية   ). ١٩٨٦. (الرحيل، رحيل  -
 . األردنعمان،: األردنية
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أطروحة دكتوراه  . احلقوق واحلريات السياسية يف الشريعة اإلسالمية     ). ١٩٩٥. (، رحيل الرحيل -
 . األردن،عمان:  منشورة، اجلامعة األردنيةغري

: القاهرة. )٢ط  (حقوق اإلنسان دراسة مقارنة يف النظرية والتطبيق        ). ٢٠٠٥. (الرشيدي، أمحد  -
 .مكتبة الشروق الدولية

 .دار الفكر: دمشق. الفقه اإلسالمي وأدلته). ١٩٨٤. (الزحيلي، وهبه -
 .دار الفكر: دمشق. آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي). ١٩٩٢. (الزحيلي، وهبه -
 .مؤسسة الرسالة: بريوت. أصول الدعوة). ١٩٨٨. (زيدان، عبد الكرمي -
 .مؤسسة الرسالة: بريوت. املفصل يف أحكام املرأة). ١٩٩٣. (زيدان، عبد الكرمي -
دراسة اجتماعية حتليلة ملادة كتب اللغـة       "مفهومات حقوق اإلنسان    ). ١٩٩٥. (ري، حلمي سا -

-٢٧٦١،  )٦ (٢٢،  جملة دراسات اجلامعـة األردنيـة     ". العربية يف مرحلة التعليم األساسي يف األردن      
٢٦٨٨. 
التنشئة االجتماعية وحقوق اإلنسان يف كتب اللغـة اإلجنليزيـة يف           ). ٢٠٠٤. (ساري، حلمي  -
 .١٤١-١٠٣، )٥(، جملة العلوم التربوية. حلة التعليم األساسي يف األردنمر

 حقوق اإلنـسان وحرياتـه األساسـية        جالوضع الراهن ملناه  . )١٩٩٥. (السائح، السيد سعيد   -
 .١٦٧-١٥١، )٥٨(، عدد خاص جملة التربيـة اجلديدة. للمرحلة الثانوية يف املغرب

 .دار العدوي:  عمان.ون األحوال الشخصية األردينشرح قان). ١٩٨١. ( السرطاوي، حممود -
. املنهج املدرسي يف القرن احلـادي والعـشرين       ). ١٩٩٧. (سعادة، جودت، وإبراهيم، عبد اهللا     -
 .مكتبة الفالح: عمان
تدريس مفهومات اللغـة العربيـة والرياضـيات    ). ١٩٨٨. (سعادة، جودت، واليوسف، مجال  -

 .دار اجلليل: بريوت. والعلوم والتربية االجتماعية
 .إيتراك للنشر والتوزيع: القاهرة. حقوق اإلنسان يف ظل العوملة). ٢٠٠٦. (الشكري، علي -
حقوق اإلنسان يف ضوء السنة النبوية واإلعالن العاملي حلقـوق          ). ١٩٩٧. (مشس الدين، جامسة   -
 . الكويتاجستري غري منشورة، جامعة الكويت، رسالة م.اإلنسان

حقوق اإلنسان وحرياته األساسـية يف النظـام اإلسـالمي    ). ١٩٨٠. ( الوهاب دعبالشيشاين،   -
 . اجلمعية العلمية امللكيةعمطاب: عمان. والنظم املعاصرة

املفهومات السياسية املتضمنة يف مقررات املرحلـة الثانويـة يف األردن           ). ٢٠٠٣. (طربية، حممد  -
أطروحـة دكتـوراه غـري      . ومات ودرجة متثلهم هلا   ومدى وعي طلبة السنة اجلامعة األوىل ذه املفه       

 . األردن عمان،: ن العربية للدراسات العليامنشورة، جامعة عما
 .دار الفكر العريب:  القاهرة.حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية. )١٩٨٧. (طعيمة، رشدي -
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رسـالة  . يف األردن حقوق املرأة املتضمنة يف كتب التربية اإلسالمية        ). ٢٠٠٦. (الظاهر، طارق  -
 . األردنن العربية للدراسات العليا، عمان،ماجستري غري منشورة، جامعة عما

 اإلنسان وحرياته األساسية يف مناهج التعلـيم الثـانوي          قحقو. )١٩٩٥. (عبد اللطيف، حسن   -
 .١٠٤-٨٧، )٥٨(، جملة التربية اجلديـدة. فـي دولة البحرين

 .دار اإلعتصام: بريوت. إلسالمي وأصول احلكماتمع ا). ١٩٨١. (عفيفي، حممد -
 .دار السالم:  القاهرة.تربية األوالد يف اإلسالم). ١٩٩٦. (علوان، عبد اهللا -
مبادئ حقوق اإلنسان يف كتب التربية االجتماعية للمرحلة األساسية         ). ٢٠٠١. (عمايرة، أمحد  -

 . األردنإربد،: نشورة، جامعة الريموكغري مرسالة ماجستري . يف األردن ومدى معرفة املعلمني هلا
:  دمـشق  .التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضـعي      ). ١٩٩٤. (عودة، عبد القادر   -

 .مؤسسة الرسالة
. أساسيات البحث العلمي يف التربية والعلوم اإلنسانية     ). ١٩٩٢. (عودة، أمحد، وملكاوي، فتحي    -
 .مكتبة الكتاين: إربد

حقوق اإلنسان يف القرآن الكرمي ودورها يف التنشئة االجتماعيـة يف           ). ٢٠٠٥. (وليدالعياصرة،   -
 . األردنإربد،: موكأطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة الري. اتمع األردين

الواليـات  . ق غري املسلم يف اتمع اإلسالمي     حقو"حقوق املواطنة ). ١٩٩٣. (الغنوشي، راشد  -
 .املعهد العاملي للفكر اإلسالمي: جينيا، فرياملتحدة األمريكية

. األحاديث النبوية الواردة يف حقوق اإلنسان يف احلرية والعـدل         ). ١٩٩٩. (الكوسويف، موسى  -
 . األردناملفرق،:  منشورة، جامعة آل البيترسالة ماجستري غري

 .عامل الكتب:  القاهرة.املناهج بني النظرية والتطبيق). ١٩٨١. (اللقاين، أمحد -
 .دار احلرية:  بغداد.األحكام السلطانية والواليات الدينية. )١٩٨٩. ( بن حممدياملاوردي، عل -
 منشورة، اجلامعـة     رسالة ماجستري غري   .احلرية السياسية يف اإلسالم   . )١٩٩٢. (اايل، عبد اهللا   -
 . األردنعمان،: األردنية

املتضمنة يف كتب التربية للمرحلة الثانوية      مفهومات حقوق اإلنسان    ). ٢٠٠٥. (املراعية، عبد اهللا   -
 . األردنالكرك،:  غري منشورة، جامعة مؤتة رسالة ماجستري.يف األردن

 .دار الفكر: القاهرة. أصول التربية اإلسالمية وأساليبها). ١٩٨٥. (النحالوي، عبد الرمحن -
 .ر الفرقاندا: عمان. )١ط (  علم النفس التربوي).١٩٨٤. (النشوايت، عبد ايد -
منهاج التربية اإلسالمية   ). ١٩٩١(املديرية العامة للمناهج وتقنيات التعليم      -وزارة التربية والتعليم   -

 .وزارة التربية والتعليم: األردن. وخطوطه العريضة يف مرحلة التعليم األساسي
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 ».١٨/٦/٢٠٠٨  خت الموافقة على نشره بتاريصدرو ،١٣/٣/٢٠٠٨ريخ وصل هذا البحث إلى المجلة بتا «


