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 دادإـع
 طالبة ماجستري ختصص مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية

 سعــــودكليــــة الرتبيــــة، جامعــــة امللــــك 

هدددال حث ادددر حثلىدددتل  تدددن أهدددلوث قةددداد  لهددداحل رعدةدددم أدددوح  حثىتدددو  حث دددت دم ثتادددت تلد  
حالبلاحئدددم رحثالوةددمم ثا ددو    ةددوف حثمسدد. تددن حعةدده م قأوددد   دقلددن أدد  لهدداحل رعدةددم أددق   أددوح  

لتبدددم رحثلىتددد  تددن حثااتأددم حثىتبدددم حثىتددو  حث ددت دم ثتاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددمم حثلددن راددىل و ر ح   حث
هددددو رهددن حفهدداحل حثددوح    تددن حثستددول حفرل  لددن حثتح دد و 1428/ 1427حثهددىو  م تددن ه ىل ددو  ددو  

هاًتوم ح لاا حث ار أق   حثلاتد. حثلأوأتن حثةوئ   تدن لةدتوت قاتدد. حثاالدوث رتدة ل ح   2535ر ا هو 
وء  موقدددم قاتدددد. حثاالددوث قددد  حثلا،دددا أدد   ددداق وو ر ثددد   ىدددا بقددل دداق و حث و  دددم ثلاتدددد. لهدداحل حثوعدةدددمم 

 ىتا و  تن أجاو م أاكاد و رهتب أق   إباحء  لي    ول تةتحت حف ح  أد   ددر ةدهأم حثتددو م 
رحثوادددووو رحثتودددم رأهئادددم حثسةدددتحتو رربددداحء لة أةلت دددوت أقوةددد م ثلاهدددد  حف ح م قددد   هدددوت ع دددوت ل ح  

 رقوأدد ( هدداتًو أدد  لهدداحل حثوعدةددم 50حث و  ددم  ددا    ت لددو  ل ,  دددر حثّلاتددد.  اةددتوت ح ددلهل حثااّتتددد
ث ددو  شدت  أد   و  دم ل دتث إءددتحء حثّلاتدد. ثدقسف حفهداحل حثهدو ةم  ىدا ل    حث و  دم بلاتدت دو اادو هت د

حث و  ددم حعءددتحءحت حثالّ ىددم تددن  اتدددم حثّلاتددد., ربىددا  ثدد و قدد   هددوت ع ددوت  موقددم حثلاتددد.,  دد  هت ددة 
 ًةددددو  26قأوددددد  حف ح  تددددن  ددددو ق و حثق وئدددددم أدددد   Cobeer) وف بلم دددددة أىو ثددددم اددددوبتأىوأدددد. حالقّسدددد

حشلات   تن أ و    ةدوف حثمسد. حثلدن  ىلةدا لهاددم قةدادق و تدن لهداحل حثوعدةدمم قو  د  هد   حثاةدوف 
 تددن ل بدد  أجددوالت هددنق أجددول  ةددوف حثجقددد و أجددول  ةددوف حثتاددد و أجددول  ةددوف حثتدد نو أجددول 

تددد  لهددد  دلدددوئ  حث ادددر إثدددن حثلدددوثنق حشدددلات  لهددداحل رعدةدددم أدددق   أدددوح  حثىتدددو  حثاةدددوف حثةو دددمم  ت
أددت م إال ل  أى ددد   967حث ددت دم ثتاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددمم  تددن أ دددو    ةددوف حثمسدد. قأددت ت 

%م أ دددو    ةدددوف حثمسددد. حثلدددن  ىلةدددا لهاددددم 79,42أ دددو   حثاةدددوف ءدددوءت   دددك. اددداقن  ادددو دهددد لن 
ددا  أق ددو قةددادق و تددن لهدداحل حثوعد  ةددًو حثددوح    تددن ل ح  حث اددرم ال قوءددا  26 ةددًو أدد  ل دد.  23ةددم ان

هقوك تدترف  حت  الثدم إ تدوئدم بدد  حثادت تلد  حالبلاحئددم رحثالوةدمم تدن حفهداحل حثلدن قلقدورل أ دو   
 ةددوف حثمسدد. حثتددت ام تددن حثاجددوالت حف بدد  تددن لهدداحل حثاددت تلد م ال قوءددا هقددوك تددترف  حت  الثددم 

قلقددورل أ دو    ةددوف حثمسدد. حثةدداقدم  حثاددت تلد  حالبلاحئددم رحثالوةددمم تددن حفهداحل حثلددن إ تدوئدم بددد 
 تن أجوثن  ةوف حثت نو رحثاةوف حثةو مم 

  ةوف حثمس.و رعدةم أق   أوح  حثىتو  حث ت دمم :الكلمات املفتاحية
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: 

رقؤادداهو حثاوحعدددة رحثجاىدددوت  ىددا حالهلاددو   وعدهددو  اددتر   قستادد و ألمت ددوت حثادددو  
حثلن دو ت بل تدت حعدهو   جاد  أهؤرثدوقن ر ةوقن ررحء وقنو رقةو ف حالهلادو  تدن  حثىوثادم

أةلتددف  رل حثىددوث   اهدداثم حثاةددوف تىةددات حثاددؤقاتحت رحثقددارحتو رراددى  حثاؤثسددوت رحثا حةددوت 
و  رحث دئددوت حثاةوقدددم تددن ا دددت رلبتأدد  حثاوحعدددة رحالقسوقددوت حثارثدددم رحعقتدادددمو رقدد  قاةدددف حثتجدد

 أ   رل حثىوث م 
توالهلاددو   وعدهددو  أدد  حثةددتر  وت حثاتاددم حثلددن قؤادداهو حث ددت ىم حعةددهأدم رحثاوحعدددة 
رحثجاىددددوت حثىوثاددددم رحالهلادددو   وفهسدددول  تدددن رء دددم حثةتدددود  ىدددو  ثتدددارل حثلدددن قت دددا  ةددد  

 ا حثةددت  حثلوةدد    ددت ح لتحتددًو  رثدددًو أهددلة . ألادددا ث ددو ر ح  حالهلاددو  حثىددوثان  اةددوف حثمسدد. ت دد
ر ةادًو  اةوف حثمس.و تاةوف حثمس. ثده  قةدم تت  دم لر رهقددم لر إقتداددن بد. قةددم  وثاددم 

  ين ل  ب و تن حثاق اوت رحثااوت. حثارثدمم
رثاو اود  أت تم حثمسوثم أ  حثاتح . حثا ام رحفةوةددم تدن بقدوء شةتددم حثسدت  إ جو دًو 

ثاددو  هقدددن أدد  حهلاددو و تةددا ءددوء حعةدده  أةددت ًح ثتاةددوف حعدهددوددم  وأددم  اددو تد ددو لر ةددت ًو رتةددًو 
 ةوف حثمس. حثلن قق   ل ًه أ   ةدا  حثلو داو ت ن أقمتة ا. حثاةوفو ف  هللا قىوثن حثوح ا 
حف ا حثست  حثتاا  تة حثقوس ل تح ًح ر ت اه  ل   كودوح ل دتح ًح ر داأته   وثااوت دم  تدن حثاةدوف 

 (م2006ثلن شت  و ث   رحثاتد  تن حالثلاح  ب و  حثق تحرةو ح
توهلاو  حث ت ىم حعةهأدم  اةوف حثمس. يلجتن تن آ وت حثةدتآ  حثأدت   رةدقن حثتةدول ددددد 
 ددتن هللا  تدددن رةددت  ددددددد حثلددن لر دد   وع هددو  إثددد   رحثتتددة تددن حثلىوأدد. أى دد  ربدقدد  هت ةددم 

ق   حث دددت دم رحف بددددم ربدددوف ا ل  تئدددم حث ددد وت رحفهسدددول قدددتبدل   رادسددددم حثلىوأددد. أى ددد  ر ةدددو 
 % أ  حثهكو  تن حثاجلاىوت حعةهأدمم50ق ك.  وحثن 

أدددددد  ء ددددددم ل ددددددتث دجددددددا ل  حثىاتدددددددم حثلتبو ددددددم قهددددددلا ن بقددددددوء حعدهددددددو  بقددددددوء ألأددددددوأًه 
ةددددتداًو أدددد  ءاددددد  ءوحد دددددنو حثجهددددا م رحثاىتتدددددم رحثىوهسدددددم رحالءلاو ددددددمو رال  ىل ددددت بقددددوء هددددد   

 اددددددو   دددددداداًو ألدقددددددًو إال  قدددددداأو د ددددددال ب دددددد   حثىاتدددددددم حث قوئدددددددم أدددددد  أت تددددددم قىددددددا أدددددد  لهدددددد  حف
أتح دددددد.  دددددددو  حعدهددددددو  لال رهددددددن حثمسوثددددددمو قتدددددد  حثات تددددددم حثلددددددن قىددددددا حفةددددددوس حثالددددددد  حثدددددد ة 
يؤةددددف  تد ددددو شددددك. شةتدددددم حفتددددتح و رقلاددددا  تد ددددو حثهدددداوت حثىوأددددم ث دهددددو و رقددددل  لعقوءهددددو 

 (م2010ئم    ا و له   اتدوت حثلم د  رحثلق 
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رقىددددا حثاقددددوه  حثا حةدددددم حثاق دددد. حثةتددددب حثدددد ة يددددار  حثمت ددددم  وثاىددددو ل رحثاىتوأددددوتو 
رقوتس تن دسوة   حالقجوهوت رحثةد  حال جوبدمو  در يل  بقوء أق   قىتدان  ىكف حثستهسم حثلدن 

ثتئدهم يؤأ  ب و حثاجلا  أ  لء. قتبدم حثقوشئم  تن لةف ةتدامو رقىا حثاقوه  ل ا حثىقو ت ح
ثتىاتدم حثلتبو مو رحثلن أ   هث و إ اح  لءدول قهلمد  ل  قوحءن ا. حثلاا وت رحثتىوبوت حثلن 
قدددوحء    تدددن حثاهدددلة .و  وادددًو  ددد  إ سدددول  ةدددوق   حثادوقددددمو حثلدددن ددددو ت ب دددو اددد. حثل دددت ىوت 

 ا حثهاور مو ر و م حعةدهأدمو  دو لتح   ةدوف حثمسد. ر اويلدن أد  أةلتدف لددوح  حثىقدفو ر هدو
حثادق    تددن ققادددم حةددلىاح حت حثمددهتو رأددوحه   و رقددا حق   حثاةلتسددمو رحع دداح  حثتددوث  ثاىتتددم 

 (م2001إأكوددم أاو ةلن  ةوق   ررحء وق    شتح قمو
ثده  ب ىدا    ه   حثج و  حثلن قةو   رثددًوو  ددر  دو ق   تدن  رحثااتأم حثىتبدم حثهىو  م

 و 1996يقددويت  26 و حثلددن   تدد  تددن  دددا حثقسددو  تددن 1995ةدد لا ت  11حقسوقدددم  ةددوف حثمسدد. تددن 
،او ل  حثااتأم حثىتبددم حثهدىو  م هدتل تدن حثىايدا أد  حثتدكوك حعقتداددم رحثىتبددم رحعةدهأدمو أق دو 
  ا  ةوف حثمسد. تدن حعةده و حثتدو    د  أق ادم حثادؤقات حعةدهأن  أق ادم حثلىدور  حعةدهأن 

و تإ  حثهدوةم حثوهقدم ثتااتأم حثىتبدم حثهىو  م ققورثد   ةدوف   ر تن حثتىدا حثاح تن2005 وثدون( 
حثمسددد.  وثت و دددم أددد   ددددر حثىقو دددم حثتدددادمو رحالءلاو ددددم رحثلتبو دددم رحثلىتداددددم رحثلتتد ددددمو رأددد   ثددد  

  م2015  إثن 2005حثةمم حثوهقدم حث وأتم ثتمسوثم ثى ت ةقوحت أ  
أد. تدن هدكد. حثاةدوف حعدهدوددم يدتث قىا  ةوف حثمس. تتً و أد   ةدوف حعدهدو و رحثالار 

تددن حثةددتآ  حثأددت  و  دددر ءىدد.  لد ددو أوءددو   تددن حثألددب حثهدداور م حثاةاةددمو رق  ددت   ددك. ءتددن
حثاةوف حثتبوددم ألتح مم أد  حثاةدوف حعدهدوددمو تاد  آأد   دول أد  حثقدوس  ىدتل  - ا رء.-هللا

ر  ويلدن ثدنو اادو يدا ك ل ًةدو ل   ه   حثاةوف حثلن ات  هللا حعدهو  ب وو ر ىتل تة. هللا  تدنو
،ددد. أدددو لأتددددو هللا  دددن  ةددد  تدددن دمدددوف حثاةدددوف حعدهدددوددم حثوحء دددمو ت ادددو ل  هللا ادددت  حعدهدددو  تاددد  

  (م2005حثوحءب  تن حعدهو  ل   كت  ل و  حعدهو  ر ىوأتن  ىاحثم رأهورح     ا هللاو 
ل حثجادددد و تجدددوءت  ةدددوف رقةددددم  ةدددوف حعدهدددو  ر ت وقدددن أددد  لقدددا  حثةةدددو و حثلدددن شدددوت   دددو 

حعدهو  دلدجم قتر  هو تم أ  حثأسوو رحثتتح  بد  بقن حعدهو و رحثاكوأوتو رحث ىوت؛ إ  إ  
حال لدددتحل  اةدددوف حعدهدددو  ر ت وقدددن هدددو لةدددوس حثىدددالو ر  وأدددم حثهددده  تدددن حثىدددوث و اادددو قددداعتت 

؛ تتد  قم دة هد   حثاةدوف  ةوف حعدهو   وثلدو حت حثسأت دم رحثىةوئا دمو رحث دترل حثاأقددم رحثاكودددم
تددن حثوحقدد و رثأدد  حثق ت ددوت حثالاددت   حثلددن هت  ددو حثسهةددسم رحثاتددتاو  تددن حثىتددو  حثااي ددم 
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أ ات حثمت ة داو حدل و  حفد ام حثا اةتحهدمو رظ و  حثتدو وت حثوهقدم رحعقتدادم رحثىوثاددم 
 (م1999ثاست حت  ةوف حعدهو  ر ت وقن حثاقوفو 

ثددارثن  اةددوف حعدهددو  حثلددن ق ددا. حثمسدد. ل ًةددو حثدد ة   ددك.  وثددم  ىددا حهلاددو  حثةددودو  ح
 و م أ   وثم  وأمو رهن حعدهو  ةوحء ل،و   اًتح ل  لد ن لر هسًه ل   حشًاح ل  شدًةو أ  له  
أتح . قمو  حثاةوف حعدهوددمو رقا اودد  تلدت  أدو  ىدا حثادتت حثىوثاددم حث ودددم أد  ل، دت حثسلدتحت 

 (م1997 اةوف حعدهو    احث و ةو  وًأوتن حثىتت حثااير حهلا
رهكدددد ح قددددوا أد ددددوف حفأدددد  حثالاددددا  أ ددددوح  حثقةددددول حعدهددددودن حثمو دددد.و رءهددددا حثاس ددددو  
حثاةدةن ثلمت  حثاجلا  حثارثن داو  وث   هو   ح لتح   ةدوف حثسدت  ر ت وقدنو عد   دا  حع ده  

مددم قاددول أ اددم ثاددو حثىددوثان ثاةددوف حعدهددو    ددك.  ددو و رحثمسدد.   ددك.  ددود حثدد ة  ا دد. دة
قةاقن أ   ةوف لةوةدم قأس. اتحأدم حثسدت و رثادو   دكتن أد  أتءد  أ د   ىلادا  تد دوثتلة حثىدو  
 تدددددددددددددن حثاكددددددددددددد   تدددددددددددددن قتدددددددددددددتل أدددددددددددددوو رأددددددددددددداث ح لتحأدددددددددددددن ثاةدددددددددددددوف حعدهدددددددددددددو و ر ت وقدددددددددددددن

 (م2002حفةوةدم    ا حثامتبو
( 44/25 دددا ت حقسوقددددم  ةدددوف حثمسددد.  اوءدددب قدددتح  حثجاىددددم حثىوأدددم ث أددد  حثالادددا   

(و رحدمتة  ه   حالقسوقدم أد  حثا دو   حثاىتقدم تدن 1989ق ت   حث ودن أ   و    20حثاؤ خ تن 
أد ددوف حفأدد  حثالاددا  حثدد ة   ددك. ح لتحًتددو  وثأتحأددم حثالا ددتم ف ةددوء حفةددت  حث  ددت م ءادددى  و 

ىدوثان رباةوق   حثالهور م ر دت قوبتم ثتلتتلو رقا ءوءت ه   حالقسوقدم أق  ةدم  د  حع ده  حث
ثاةوف حعدهو و حث ة   دت إثن ل  ثأ. إدهو   ة حثلال   جاد  حثاةوف رحثات دوت حثاقتدود 
 تد و تن حع ه   ر  لة دو  أ  حثلاددا؛،وثلاددا  ه ب حثىقتت لر حثتو  لر حثجقف لر حثتوم 

ة تدن لر حثاي  لر حثتلة حثهدوةن لر  دت و ااو   دت إ ه   ةدوف حعدهدو  إثدن ل  ثتمسوثدم حثاد
حثت و ددم رحثاهدددودا و ر ددداقن  ثددد  أددد   ر  حفةدددت  لراًل تددن  او دددم حثمسددد.و رأهدددو اقن ادددن قلت دددت  

 (مCantwellو1992 شةتدلن قت تً و اوأًه رألقوةًةو  
( أددو  و ر  دد   تددن عهعددم لءدداحء؛  دددر قأددو   54حشددلات  حقسوقدددم  ةددوف حثمسدد.  تددن  

وح   تددن أجاو ددم أدد  حثل ددت ىوت رحثاةددوف ( أددو  و ر ددار  أاددو  هدد   حثادد41حثجدداء حفرل أدد   
حثةو ددم  وثمسدد. ر هقلددن  كدد. حفةددت و رحثارثددم حثلددن  ىدددأل تد ددوو رحثددارل حف ددتثو تدداظ ت هدد ح 
حثجاء  اً ح أ  حثاةوف حثلن قأس.  اويلن رداو  داًوح شوأًه ةتدًاوو رققاث  ن    حالداتحلو رقا 

و قتاددا  تددن حثجوحدددب حثلق دادددم بددد  حثددارلو حشددلا. حثجدداء حث ددودن أدد  حالقسوقدددم  تددن ل بدد  أددوح 
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 ادر يل  ق دكد. ثجقدم أةلتدم  اةدوف حثمسد. قلدو   ققسدد  حالقسوقددم تدن حثدارل حثاةلتسدمو رقىاد. 
 تن حثلقهددة بدد  هدئدم حفأد  حثالادا  رحثدارل تدادو يلىتدة بلم ددة  ةدوف حثمسد. تدن قتد  حثدارلو 

أددوح و قتاددا  تددن آثدددوت ققسددد  حالقسوقدددم تددن قأددو  حثجدداء حث وثددر رحف دددت أدد  حالقسوقدددم أدد  قهدد  
حثددارلو ر ر  هددد   حثددارل تدددن ققسددد هوو رحقلدددتحو قىدددا هت لر قاس ددوت  دددول بقددو  هددد   حالقسوقددددمو 

 (مCantwell, 1992رر توث و إثن حفأد  حثىو  ث أ  حثالاا   
ا قاعتت ر ح اود   ةوف حعدهو و رأق و  وثم    ةوف حثمس.و ااو  ىتت و حثىوث  حثدو  قر 

تن باحيل و رقا ت و رقمو هو  ىوحأد.  ايدا  قوأددم ر رثددم تإددن يق ودن لال  وددب  قدو ل  حعةده  
 م،و  لرل أ  دو ث ب    حثاةوف حعدهوددم بلأت ان حعدهو و ر تىن أ  شادن

حهل  حعةه   اةوف حثمس. ق . رال قدن رقلادو يدل  ح لددو  حثدارا لر حثارءدم  تدن لةدف تتةا 
ا حثايقن رحثىةتن رحثجهان رحثتانو رلرءب حعةه   تن حفةت  أا تدم  وثوحثداي  اداو  أ  حثلاد

 ةددوف حثمسدد.و ااددو حهلادد  حث ددت ىم حعةددهأدم  وفةددت ؛ ثاددو ث ددو أدد   ر  أ دد  تددن بقددوء حثاجلادد  
حعةددهأن حثسوادد.و ثدد ح شددتا   حف كددو  رحثةددوح أل حثلددن قاسددو فةددت   ر هددوو رلرء دد   تددن حثتءدد. 

او   ةدوف حفبقدوء  قدا ح لددو  اد. أق ادو ثن دتو أقمتةدد  أد  حفةدف حث دت دم حث وبلدمو رحثاتل  ا
،وشلتحك حثتء. رحثاتل  تن حثاي و رحالثلداح   ا كدو  حث دت ىمو رحثلاتدن  دوف هف حعةدهأدم حثسوادتمو 
 رحثقهددب حثتتددد و رحثهددهأم أدد  حثىدددوت رحفأددتحذ حثلددن قددا قددؤ ة حثمسدد. ال ًةددوو إاددوتم إثددن قددا  

 (م1997حثتء.  تن حثقسةمو رقاا. أهؤرثدم حفةت  حثاو  م رحثاىقو م  حثاةوةنو 
رل،دددددات حث دددددت ىم حعةدددددهأدم  ةدددددوف حثمسددددد.و ر اويل دددددو  ىدددددا رال قدددددنو رداثددددد  حف كدددددو  
حثلددددددن قنىقددددددن  وثمسدددددد.و رق ددددددد   ةوقددددددنو ر وثجدددددد  أ ددددددكهقنو رل وحثددددددنو رل وهلددددددن  هدددددددوا أدددددد  

ثددددد ح استددددد  حث دددددت ىم حعةدددددهأدم ثتمسددددد.  ةوًقدددددو أو  دددددمو حثمااددقدددددم رحثتح دددددم تدددددن حثاددددددو  حثددددداددوو 
 (م2003رل تث أىقو م ل بدم   توح و 

قا ت  تدن ح قسدو  أىداالت  رف  حفهسول تن ءاد  لداوء حثىوث   ىودو  أ  ل أوت ا دت 
حثسةددددت بددددد  حفةددددتو رق ددددت  دهدددد م  وثدددددم ءددددًاح أددددق   رقىتادددد   إثددددن حثجددددتحئ  رحثلهددددول رحثهددددتقم 

إثدددن حرعدددو  حثاددداأت  حثلدددن قتال دددو حثادددترت  تدددد  و  هددد ب  ثددد  اتدددن بدددالت  رحثاةدددا حتو إادددوتم
حثاجلاىوت حثارثدم ق ل   ه  حثل ت ىوت ر دو م حثاوحعدة رحالقسوقوتو ثلؤاا  تدن  ةدوف حثمسد. 
ادددا  إهدددو   دددوثانو توفهسدددول ث ددد   ةدددوف إدهدددوددم  و دددم قلمت  دددو حثم دىدددم حثةو دددم  ات تدددم 

 (م2006حثمسوثم  حثةوان رل ااو 
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(    حالقاو  حثارثن ثااو م  ةوف حثمس. حث ة ق قلن 1924ربىا  ار  إ ه  ءقدف  
حثجاىدددم حثىوأددم ثىتدد م حفأدد  حثالاددا  حع دده  حثواددىن حفرل حثدد ة  تددف حفهسددول اسئددم ث ددو 
 تو دددل وو رلرل إ دده  راددىن  رثددن يؤاددا  تددن  ةددوف حثمسدد. تددن حثةددودو  حثددارثن حعدهددودن 

 (م2003   ا هللاو 
إ دده  ءقدددف تةددا قا تدد  تددن اددتر   إشدد و   وءددوت حثمسدد.  و حثا ددو   حثلددن ءددوء ب ددولأدد

حثاو  ددم رحثتر دددمو راددتر   قو  ددم حثمسدد. ر هءددن رريوحئددنو رردةددو  حثمسدد. حثدلددد و رأهددو ا  حثمسدد. 
حثالةتددفو رر ددو   قتبدددم حثمسدد. حثةددول ر هءددن رريوحئددنو رل   كددو  ثتمسدد. حفرثو ددم تددن حعةددىول 

لرقدددوت حثادددترت رحثأدددوح  و رادددتر    او دددم حثمسددد. أددد  ءادددد   دددو  حالةدددلوهل رحعدةدددو  تدددن 
رحثاىوأتدددم حثهددددئمو رادددتر   قتبددددم حثمسددد.  تدددن حعتدددو   أددد  أوحه دددن رقا حقدددن تدددن  اأدددم حث  دددت م 
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 ىددا حثاةددوف  ربىددا إ دده  ءقدددف  ددا   ددا  أدد  حع هدددوت رحالقسوقددوت حثلددن قمتقدد  إثددن

حثةو ددم  وثمسدد.و رثأق ددو ثدد  قلاددا   دد   ةوقددن   ددك.  ددود ررداددو شدداتلن تددن حثادداير  دد  حفةددت و 
ر او دددم حثاددداددد  تدددن  وثدددم حثادددتت لر حثقددداح و ر او دددم حف  حثاتاددد  رحثاوأددد.و رأددد  هددد   حع هددددوت 

 دددددا ان (و رحالقسوقددددددم حثةو دددددم بواددددد  حفشدددددةود 1926رحالقسوقدددددوتو حالقسوقددددددم حثةو دددددم  دددددوثتف  
 (م1992(   لدةمو 1948(و رحقسوقدم أق  ءت ام حع و   حثجاو دم  1956حثجقهدم  

رد دددًتح ثتوحقددد  حثتدددىب حثددد ة ادددو   ىد دددن أهيدددد  حفهسدددول حثااكدددو   تدددد    اددددو  أتدئدددم 
 وثاىودو  رحرال و ر ا   توث    تن حثادا حف ددن أد  حثود حء رحثىقو دم حثم ددم حثأوتددم لر حثلىتدد  

 ددم حثةودوددددمو ءددوء عددودن إ دده  يلاددا   دد  حثمسوثددم رهددو  إ دده   ةددوف حثمسدد.( حثدد ة لر حثااو
و رل،ا حع ه   تدن 1959ق ت   حث ودن ةقم  20ل ا قن حثجاىدم حثىاوأدم ث أ  حثالاا  تن 

أجاو ددم أدد  حثا ددو   رقا تدد  تددن  ددة حثمسدد. تددن حثلالدد   جاددد  حثاةددوف  ر  لة قاددددا  هدد ب 
ثجدقف لر حثتودمو ر ةدن تدن حثلالد   وثااو دم حثةودودددم ثاهدو اقن  تدن حثقادو حثىقتت لر حثتو  لر ح

ءهاً و ر ر ًدو رحءلاو ًدو  تو   ه دىدم قلسة أ   ت لن راتحألنو ااو ل،دا  تدن  دة حثمسد. أقد  
أوثا  تن حالدلاوء الة  رءقهدمو ر ةدن تدن حثلالد   ااح دو حثةداو  حالءلادو ن رحثتدان رحثىقو دم 

ثن رفأن ق . حثوال   ربىداهوو ر ةدن تدن حثلو  دم حثأوأتدمو رتدن حثهدك  رحثت وادمو  رحثوقو م حثةو م
ر ةددن تددن حثاا ددم رحثلالدد  بت و ددم رحثا ددنو رحثلا،دددا  تددن رحءددب حثارثددم تددن قدداأد  إ وثددم حفهسددول 

و ر ة حثمس. حثاىوف تدن حثىدها رحثت و دمو ر دة محثدلوأن رحثسةتحء أ  أهو ا  حثىوئهت حثاالوء
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حثلىتد  حثاجودن  و م تن أتح تن حفرثنو  تن ل   هل ال حثلىتدد   تد  عةوتدم حثمسد.  حثمس. تن
حثىوأددددم ثاهددددو اقن  تددددن ققادددددم قا حقددددن رقةددددايت  حث ةتددددن ث أددددو و رشددددىو    وثاهددددؤرثدم حف بدددددم 
رحالءلاو دم اىةو تن حثاجلا و ر ةن تن حثتىب رحالةلجاو و رأهؤرثدم حثوحثاي  تن   ويلدن عد  

م رحثهتموت حثىوأم تن قوتدت ه   حثاةوفو ر كو  ثتمس. حفرثو م تن حثاتدول  تدن رحءب حثارث
حثوو  رحثااو م تن ءاد  حف وحل ر و م حثأدوح  و اادو ل  ثدن حثادة تدن حثااو دم حثةودودددم أد  
ءاددد  ادددترت حالةدددلوهل رحعهاددول رحثةهدددو و ر مدددت حالقجدددو  لر حةددلقاحتن لر ق دددودتن ق ددد. ةدددقم 

ف ادول حثاةدت   تدالن رقتبدلدن لر دادو و رثدن حثادة حثوقو دم أد  حثلادددا تدن أىدقم ر و م تن ح
ءاددد   ددو   رقق ددئلن بددترو حثلسددوه  رحثلهددوأ  رحثتدداحقم بددد  حث ددىوت رحثهدده  رحع ددوء حثىددوثان 

 Convention on the Rights of the Child, 1990 م) 
سول ليقادو ادودوح رحثالا تدم تدن رثةا ءوءت حالقسوقدم ثلؤاا حثاةوف حعدهوددم حفةوةدم ث ه

 ة   تن حث ةوءو ر ة   تن حثقاو رحثلق ئمو ر ة د  تدن حثااو دم أد  حثادؤعتحت حثلدن قىددة دادوه و 
 (م2006رءوءت حالقسوقدم ثااو م ه   حثاةوف  حثةوان رل ااو 

هددددد ر اتدددوت حث قددوء رحثلةددو   رحثلمددو ت 1344رأقدد  بددال حثلىتددد  حثق ددوأن تددن حثدد ه   ددو  
ات  ثتاقوه  حثا حةدمو ر ث  ثاوحء دم حثلادا وت حثالجدا    ادو يقوةد  وو رثلوح،دب هد   حثاقدوه  أهل

ل ةددو حهلاوأددوت ر وءددوت حثموثددب رحثاجلادد  رحثلددن هددن حف ددتث تددن قودددت رقجددا  أهددلاتو رأدد  
حبدت  حثج ددو  حثا  رثدم أددؤ تح ثلمدو ت حثاقددوه  حثا حةددم تددن حثااتأدم حثىتبدددم حثهدىو  مو هددو ل دداح  

 ه(م1434عوئة ثلت  حثاقوه و رأق و رعدةم أق   أوح  حثىتو  حث ت دم  حثىاتةو حثو 
لرثددد  حثااتأدددم حهلاوأ دددو ر قويل دددو بلمدددو ت أقوهج دددو حثلىتداددددم تل قددد  أ دددترً و ألأدددوأًه رثةدددا 

ثلمددو ت أقددوه  حثلىتددد و رأق ددو إ دداح  رعدةددم ثأدد. أددق   أدد  أقوهج ددوو رقىددو  لهادددم حثوعدةددم إثددن لد ددو 
ط حثىوأم ثتاق   حثاا ةن رق ا. حثوعدةم حفهاحل حثىوأم رحثةو دمو رقادا  ددو  حثاىتتدم قة  حثةمو 

حثاددتح  قةددادق و تددن قتدداد  حثألددب حثاا ةدددمو رقددا  تت ددو حثاوأددا  اد وهحثةمددم حثلددن يددل  تد ددو قاايددا 
حفهاحل حثىوأم رحثلستدتدم ثأ. أت تم   حةدم ر ف رأو   رأواو و أ  بددو  حثاالدوث رأدو   داتن 
أددد  أىدددو ل رأ دددو حت رحقجوهدددوتو راددد ث  قاايدددا حثوةدددوئ. رحفةدددوثدب رحفد دددمم حثلىتداددددمو رلةدددوثدب 

 (م311و د1428حثلةو   رحثاوح سوت حثسقدم ثألوت حثموثب ر ثد. حثاىت ه  ر ح   حثلتبدم رحثلىتد و 
ت د  هرقا ءوءت حثوعدةم أاةةم ثهدوةم حثد ه  حثلىتداددم تدن قا،دداهو  تدن ل  ه و دم حثلىتدد  

حعةه  ت او  داداو ألأدوأه رق دئدم حثسدت  ثدكدو   ةدوح دوتىدو تدن بقدوء أجلاىدن ه ر ح   حثلتبددم 
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لهل  حثلىتد  حثىو  رحثىدوثن تدن د دت أ دو    ةدوف حعدهدو    دك.  (م10هدددددو د 1416رحثلىتد و 
 دددو  ر ةدددوف حثمسددد.   دددك.  دددود تدددن حثاؤةهدددوت حثلىتدادددمو رقىت ددد  هت دددم حثاتح ددد. حثلىتداددددم 
حثاةلتسم ب    حثاةوف رقتبدل    تن ح لتحأ وو رقلجتن لهادم قاتد. رعدةم أدق   حثادوح  حثا حةددمو 
رالب حثىتو  حث ت دم تن أتح . حثلىتد  حثىو و ب ال حثلىتل  تن أاث قةادق و ثا و    ةدوف 

  هد(م1432حثمس. تن حعةه   حثلتانو 
تر  حثاهو   حفرثددم ثوعدةدم أدق   أدوح  أ  بد  له  أو لدجا قمو ت أقوه  حثااتأمو أ ه  

حثىتو  حث ت دم ثتات تلد  حالبلاحئدم رحثالوةممو رقا ةوه  تن راى و أةلتو  تن تتر  حثىتو  
حث دددت دم رأقدددوه  رهدددتف حثلدددا  فو اادددو قددد  حةل دددتحل  لة حثاىتادددد  رأ دددتتن حثىتدددو  حث دددت دم 

  شدكت  1998ه/1418تد و رتن  و  ر دته  أ   رة حثىهقم تن حثاداح  حثلتبوة  إ ح حت حثلى
حثدددو ح   تت ًةدددو ألةتًتدددو ثلاكدددد  هددد   حثوعدةدددمو رتدددن ادددوء دلدددوئ  أقوق دددوت ر   حثىاددد. ل  تددد  

 (م1427ق5 ر ح   حثلتبدم ه قىا هت  تن قت  حثاهو  
ربىددا ل بدد  ةددقوحت أدد  إ دداح  أهددو   حثوعدةددم رءددات  ىددا حثالودددتحت حثااتدددم رحثىوثادددم   

  لةدقات حثدو ح   إثدن 2004ه/1424و ح   لهاددم قمدو ت حثوعدةدمو رتدن  دو   حت حث ا و تدتلت حثد
حثتجقددم حثىتاددددم حثاكتسدددم  وعشدددتحل حثسقدددن  تدددن  اتدددوت قمدددو ت رعدةدددم أدددق   حثادددوح  حثا حةددددم تدددن 
حثلىتدددد  حثىدددو و  ددددر  لت إتدددتح  رعدةدددم  و دددم  ادددق   أدددوح  حثىتدددو  حث دددت دم ثتادددت تلد  حالبلاحئددددم 

(و رادددو  أددد  دلدددوئ  هددد ح حثا دددتر  إ ددداح  رعدةدددم أدددق   أدددوح  1427ق5تبددددم رحثالوةدددمم ر ح   حثل
 حثىتو  حث ت دم ثتات تلد  حالبلاحئدم رحثالوةممم

 2535 ددسامو اددا   178قأوددد  هدد   حثوعدةددم أدد  ةدد ىم تتددول رأتاددة قةدد  تددن ه  
مو قةد  هاًتوو شدوأتم حفهداحل حثىوأدم رحثةو دم رأسدت حت حثاالدوث ثتادت تلد  حالبلاحئددم رحثالوةدم

هدد   حفهدداحل تددن حثستددول أدد  حفرل  لددن حثتح دد  رهددو حثةهدد  حثاىقددن  وث اددرو لأددو حثستددول أدد  
حثةوأف  لن حثهو   توشلات   تدن حفد دمم حثلىتداددمو ررةدوئ. رلةدوثدب حثلةدو  و رءدوءت لبدت  

 ،وثلوثنق (1427ق5 ر ح   حثلتبدم ه أىوث  ه   حثوعدةم
  دم  و ددوت ةدوةددم حثلىتددد  ر دددو ل و تددن لهدداحل لءاتدد  رعدةددم أددق   أددوح  حثىتددو  حث ددت 

 ااقل و حثةد  رحثاتقأاحت رحثا و   حفةوةدممن قىتدادم رقىتاد
  أدد  أددو   حثهددتوك أدد  أددو   حثسةددن تددن حثتددسول حثىتدددو أدد  حثات تددم حالبلاحئدددم؛ ثدتدد او 

 أو   رح ا  هن حثهتوك رحثسةنم
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 حثات تدم حالبلاحئدددم؛ ثدتدد او  أد  أددو   حثهددت  تددن أددو   حثاداير تددن حثتدسول حثىتدددو أدد  
 أو   رح ا  هن حثااير رحثهدت م

  أدد  أددو   حثلجو ددا أدد  أددو   حثةددتآ  حثأددت   تددن حثتددسول حثىتدددو أدد  حثات تددم حالبلاحئدددم؛ 
 ثدت او أو   رح ا  هن أو   حثةتآ  رقجو ا م

 هن  أ  أو   حثلسهدت تن أو   حثةتح  حثأت   تن حثات تم حثالوةمم؛ ثدت او أو   رح ا  
 حثةتآ  حثأت   رقسهدت م

(   حةم 2003 ةادتو  ةوف حثمس. تاءتث  رلءت    ا  أ  حثا حةوت ققورث  أواو 
 دددول  ةدددوف حثمسددد. تدددن حعةددده  رحالقسوقدددوت حثارثددددم رقدددا هدددات  حثا حةدددم إثدددن   حةدددم حثل دددت ىوت 

قواددد  أددداث  حثالىتةدددم  اةدددوف حثمسددد. تدددن حعةددده و رحالقسوقددددوت حثارثددددم   حةدددم قاتدتددددم أةو ددددمو
،اددو لد ددو هددات  إثددن قىددتل أددوحه  حالقسددوف  حهلاددو  حعةدده   وعدهددو   ىوأددم ربوثمسدد.  ةو ددمو

ر تتد  حثا حةدم إثددن ل   رحال دلهل بدد  حثسةدن رحثةددودو  تدن حثاهدوئ. حثست دددم تدن  ةدوف حثمسدد.و
بدد  هقوك تترقًو بد  أو ءوء تن إ ه   ةوف حثمس. رأو  ا   ق او أ  حقسوقدم  ةوف حثمس. ر 

 مأو ءوءت  ن حث ت ىم حعةهأدم
( با حةددددم هددددات  إثددددن حثلىددددتل  تددددن أدددداث قةدددداد  الددددب حثلتبدددددم 2006رقددددو   حثتددددتدتنو

حعةددهأدم أ ددو    ةددوف حثمسدد. تددن  رثددم حثأو دد و رثلاةدددة لهدداحل حثا حةددم قدد  حعءو ددم  تددن حثهددؤحل 
حثأو دد  و رلشددو ت  حرقددنق أددو أدداث قةدداد  الددب حثلتبدددم حعةددهأدم أ ددو    ةددوف حثمسدد. تددن  رثددم

دلددوئ  قاتددد. الددب حثلتبدددم حعةددهأدم إثددن ل  أجددول حثاةددوف حالءلاو دددم رحعدهددوددم قددا ءددوءت  ددا تن 
 قأتح  لأو حثاةوف حثهدوةدم تةا  ةن  اق. قأتح  تن ءاد  الب حثلتبدم حعةهأدمم

(   حةم هات  إثن حثأ ف    أاث قةاد  الب حثا حةوت 2004رلءتث  حثااترقنو 
لاو دم ثتتسول أ  حث وثر  لن حثهو س تن أت تم حثلىتد  حفةوةدن  هدتمقم  ادو   ةدوف حالء

حثمسددد. و ربدقددد  حثا حةدددم  دددا ًح أددد  حثقلدددوئ  لها دددو قاايدددا قوئادددم  اةدددوف حثمسددد. حثلدددن يق ودددن ل  
قلةاق و الب حثا حةوت حالءلاو دم  ات تم حثلىتد  حفةوةنو رثأ  با ءوت ألسورقدمو رثد  قلدو   

. قو  ىددًو ألوح  ددًو تددن الددب حثتددسول حف بىددمو  دددر بتددح  ددا  قأددتح حت حثاةددوف تددن  ةددوف حثمسدد
أدت و  167و رحثهدو س 138و رحثةدوأف310و رحثتح د 380أالوث الوت حثتف حث وثر حفةوةن 

رظ ددت حالهلاددو  حف، ددت تددن حثاةددوف حالقلتددو  م رحالءلاو دددم رحث ةوتدددم رحثااددددمو بدقاددو ثدد  قاددو 
دوةدددم ثتمسدد.  وثةددا  حثاقوةددب أدد  حالهلاددو  أدد   دددر أجاددو  حثلأددتح حتو حثاةددوف حفةددت مو رحثه

 رده م حثلةاد  تن ءاد  الب حثتسول حثا حةدمم
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(   حةم هات  إثدن قاايدا دهد م قتاددا الدب حثلتبددم حالءلاو ددم 2002رلءتث   ت  مو 
ن أىتتم أو رحثوهقدم ثتتسول حف بىم حفرثن أ  أت تم حثلىتد  حفةوةن  تن  ةوف حثمس.و ررث

( بدددد  دهددد م حثلتاددددا هددد   رأدددو هدددو ألوقددد و 0,05إ ح اودددد  هقدددوك تدددترف  حت  الثدددم إ تدددوئدم  
رلشو ت حثقلوئ  إثدن ل  ل تدن دهد م قتاددا  تدن  ةدوف حثمسد. تدن هد   حثألدب اودد  ثتاةدوف تدن 
أجول حثاا ةمو رلق. ده م قتادا ثتاةوف تن حثاجدول حثدوهقن حثىدوثانو ررءدو  تدترف  حت  الثدم 

 ( بد  ده م قتادا ه   حثألب  تن  ةوف حثمس. رأو هو ألوق م0,05 توئدم  إ
  حةدددم هدددات  إثدددن  دددتذ حثاوءدددم رحثلةمددددأل  Hart & Bennett,2009)  رلءدددتث 

(و رحثلن ث دو 19ثلمو ت قىتدةوت  وأم تن أىوها  حفأ  حثالاا  داو  ةوف حثمس.  ول حثاو    
د ت أا .  ةوف حثمس.و توا  ثجقم  ةدوف حثمسد. حثةا    تن حثلةا   ااو م حثمس. أ   هل 

  IICRD & ISPCAN  را  أهو   قىتدةوت  وأدمو رقوأد  أجاو دم  اد.  رثددمو رثجقدم )
أاوأو  اة تحءو رأجاو م بؤ  م أ  ل ةوء حثتجقم بلقسدد  قمدو ت حث تددوأ م رلر د  حثا حةدم ل  

. تددن  او ددم حثمسدد. أدد   ددهل ( حثةددا    تددن إءددتحء قاو ددGC19حثلىتدةددوت حثىوأددم  تددن حثاددو    
و رحثق ت دددددم رحف ادددددو  مقىا دددددا حثلودددددددت تدددددن حثقادددددو ا حث ددددداوثن أددددد   ددددددر حثتددددددو م حثاسوهدادددددد

رحثااو ةمو رحثلىتدةوت حثىوأمو ر اك  ل   اا  قةاأًو تىواًل تن حثوقو م أ  ةوء حثاىوأتم ر او م 
و ت تدن ءادد  ءوحددب حفأ  حث ةتن أ   هل ق جد   ةوف حثمس.و رحثتتوهم رحثتامو رحثلمد

  او م حثمس.م
رقلسدة هد   حثا حةدم أدد  حثىايدا أد  حثا حةددوت حثهدو ةم أد   ددر حثلىددتل  تدن حثىايدا أدد  

ة .  ث  تن إءتحء  اتدم حثلاتد. رحثمت ةدم حثلدن قجدتث  حثاسوهد  حثلن قةا  ةوف حثمس.و أاو
اترقدددن  وةدددلةاح  تد دددوو ر لسدددة هددد ح حث ادددر أددد    حةدددم حثتدددتدتن ر  حةدددم حثةت  دددنو ر  حةدددم حثا

م رقادا ه ح حث ار  ادن أ  لرحئ. حف او  حثلن ققورث  قاتد. رعدةم أوح  لةتوت قاتد. حثاالوث 
 حثىتو  حث ت دم ثاىتتم أاث قةادق و ثا و    ةوف حثمس. تن حعةه م

 

لاو دم رحالقلتو  م حهل  حعةه   اةوف حثمس. أ  ءاد  حثقوح ن حثايقدم رحثلتبو م رحالء
رحثهدوةدمو تأود  حث ت ىم حعةدهأدم ةد وقن إثدن قاايدا راداو   ةدوف حثمسد. تدن ءادد  أتح د. 
 دوقددنم تاهسددول حفأددم هدد  شدد وت حثاهددلة . ر ءددول حثودداو ر  ددداهو رادداو   ةوئ ددوو ال  حثددا وئ  

 (م2011حثجوهت م ثادو  حعدهو  قةو   تن  وحد حثمسوثم حثا كت   أوحءا و رحثةمدبو 
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ر لة  حهلاو  حثااتأم حثىتبدم حثهىو  م  اوح  حثىتو  حث ت دم  إ موئ و دتدد و رحتدتح أد  
حثةمدم حثا حةددمو ربلا  هد و تدن اد. حثاتح د. حثلىتداددم  د  هت دة حثاقدوه  حثا حةددم ادا  د دو  

ةدوس قىتدان ألأوأ.و رد و  حثلىتد  ل ا حفد ام حثلن قهوه  تن  قن حثاجلاد و بد. إ  حثلىتدد  ل
 هدددد(م1432حثلةا  ربوثلوثن تتو   حثاجلا  دلوا ثاقوه  حثلىتد  تدن  حثلتانو 

رحهلا  حثااتأم  اةدوف حعدهدو   وأدن رحثمسد.  و دم ر اتد   تدن إ  حء دو تدن أقدوه  
حثلىتددد و  دددر  ددا  لأددت ةددوأن أدد  أةددو   ددو   حثاددتأد  حث ددت سد  حثاتدد  ت ددا بدد    ددا حثىا ددا 

هددو  ساا حثاقوه  حثا حةدم رقمو تهوو 30/11/1423بلو  خ  42573/ ت/ 7  ان هللاو  ق ق 
ربقددوء  تددن حفأددت حثاتأددن حثهددوأن ةددو    ر ح   حثلتبدددم رحثلىتددد  إثددن ققسددد   ددا  أدد  حعءددتحءحتو 
ر ث   وثىاد. تدن أهدو    لرث ادوق تادا حثاةدت حت حثا حةددمو رادو  أد  دلدوئ   ثد  إءدتحء  ىدا 

عودد ادوق قمدو ت رعدةدم أقدوه  أدوح  حثلىتدد  حثىدو و  حثلىتدد  حثىدو محثا حةوت حثلاتدتددم ثاالدوث الدب 
راو  أ  دلوئ   ث  ل اح  رعدةم أقستتم  و م  اق   أوح  حثىتو  حث ت دم ثتات تلد  حالبلاحئددم 

 هدد(م1432هددد حثلتانو 1428هدد/1427رحثالوةمم ه ىم  و  
ثىتددو  حث ددت دم ثتاددت تلد   ددوثت   أدد  أةددن  ددا  ةددقوحت  تددن إ دداح  رعدةددم أددق   أددوح  ح

حالبلاحئدم رحثالوةممو إال لدن ثد  قجدت ل دم   حةدم قاتدتددم ثاداث قةدادق و ثاةدوف حثمسد. دددد  ادار  
  ت  حث و  م ددددد ثتوقول  تن أاث قةاق و أ و    ةوف حثمس.م

ربدو   ةوف حثمس. رقجتدوق و  ىل ت أ  حفأو  حثا امو ثاو ث و أ  حدىكوةوت  تن رحق  
م رأهلة ت و تدن أةلتدف ءوحد  دوو رثىدا  رادوو هد   حثاةدوف ثأ ددت أد  حثقدوسو رقتدم حهلادو  حفأ

حث ددو  د  ب دد ح حفأددتو رقتددم حثا حةددوت تددن حثاقددوه  حثا حةدددم ث دد   حثاةددوف حثالتددتم  ات تددم أ اددم 
 أ   دو  حعدهو م

.و قةا  لهاحل قت  حثوعدةم ثا و    ةوف حثمس هلوث تأو  أ  حفهادم حثوقول  تن أ
ث ث  قاا ت أ كتم حث ار تن حعءو م    حثهؤحل حثلوثنق أو أهلوث قةاد  لهاحل رعدةم أوح  

 حثىتو  حث ت دم ثتات تلد  حالبلاحئدم رحثالوةمم أ و    ةوف حثمس. تن حعةه  

ثمسد. حثلىتل  تن أهلوث قةاد  لهاحل رعدةم أق   أدوح  حثىتدو  حث دت دم لهد   ةدوف ح -1
 ثتات تلد  حالبلاحئدم رحثالوةمم تن حثلىتد  حثىو م

حثلىتل  تن حثسترف  حت حثاالثم حع توئدم بدد  دهدب قاةددة لهداحل رعدةدم أدق   أدوح   -2
 حثىتو  حث ت دم ثا و    ةوف حثمس. تن حعةه   و لهل حثات تم حثلىتدادمم
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:  
   أددددوح  حثىتددددو  حث ددددت دم ثتاددددت تلد  حالبلاحئدددددم أددددو أهددددلوث قةدددداد  لهدددداحل رعدةددددم أددددق -1

 رحثالوةمم ثا و    ةوف حثمس. 

ه. قوءا تترف  حت حثاالثم حع توئدم بد  دهب قاةدة لهاحل رعدةم أق   أوح  حثىتو   -2
 حث ت دم ثا و    ةوف حثمس. تن حعةه   و لهل حثات تم حثلىتدادم 

لهادلن أ  قدام حثاىتوأوت  د  قةداد  لهداحل رعدةدم أدق   أدوح  حثىتدو   ،لهب ه ح حث ارل -1
حث ت دم ثا و    ةوف حثمس. تدن اد. أجدول أد  أجدوالت حث ادرو ربوثلدوثن تاد  حثالوقد  ل  

   هلسدا أ  دلوئ  ه ح حث ار ا. أ ق
  رحاىن حثقوه  رحثألب حثاا ةدمو رحثةوئاد   تن قمو تهوو رحثاىتاد و أد   دهل أىتتدم

وف حثمس. حثلن قلةاق و حثاقوه  رحثألب حثاا ةددمو رحثاةدوف حثلدن ثد  قلةداق وو ثددل   ة
 قمو ت ه   حثاقوه  ررعتحئ و رتة دلوئ  ه ح حث ار ر دتهو أ  حثا حةوتم

 حث و  د و ر ث  أ   هل قمو ت ل رحت ثلاتد. أسوهد   ةوف حثمس. تن حثألب حثاا ةدمم 
 مسوثدددم ر ةدددوف حثمسددد.و ر ثددد   دددوثوقول  تدددن أؤةهدددوت حثاجلاددد  حثىوأتدددم تدددن أجدددول حث

  حثتو   حثاةدةدم ثلةاد  لهاحل رعدةم أق   أوح  حثىتو  حث ت دم ثاةوف حثمس.م
قلا،ا لهادم ه ح حث ار اودن حفرل دددددد  هدب إهده  حث و  دم دددددددد تدن ققورثدن ثوعدةدم أدق   أدوح   -2

 حثىتو  حث ت دم قن اوء قةاق و  ةوف حثمس.م 

 يجرى البحث في إطار الحدود التالية الحد الموضوعي:
ةدةلتدددددددت حث ادددددددر  تدددددددن قاتدددددددد. حفهددددددداحل حثىوأدددددددم رحثةو دددددددم ثوعدةدددددددم أدددددددق   أدددددددوح  
حثىتدددددددو  حث دددددددت دم ثتادددددددت تلد  حالبلاحئددددددددم رحثالوةدددددددمم تدددددددن حثلىتدددددددد  حثىدددددددو و ر ثددددددد  تدددددددن ادددددددوء 

ح   حثلىتدددددددد  تدددددددن حثااتأدددددددم قةدددددددادق و أ دددددددو    ةدددددددوف حثمسددددددد.و رهدددددددن حثوعدةدددددددم حثلدددددددن ل ددددددداق و ر  
حثىتبددددددم حثهدددددىو  م ثادددددق   أدددددوح  حثىتدددددو  حث دددددت دم ثتادددددت تلد  حالبلاحئددددددم رحثالوةدددددممو حثتدددددو    

 مهدددد1427   حع ح   حثىوأم ثتاقوه  بو ح   حثلىتد   و  

 احلد الزمين:
 هدددددم1437/1438حث ار تن حثست. حثا حةن حث ودن أ  حثىو  حثا حةن  ق  قم دة
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 اهلدف اصطالحًا:
ددددوحق  حثلىتدددد  حثادددتح  حثاتدددول  تد دددو  ىدددا حالدل دددوء أددد  حثىاتددددم حثلتبو دددم   ددددوطو أوءدددا 

 (م رهوهحثلاايا حعءتحئن حثاقدة ثتتو   حثلن يلوق  ل  يلودت إثد و ةتوك حثادلىت   ىدا ل  2010
 (م53هدددود1416 كلهب حثة تحت حثلىتدادمه شوفو

 ًا:  ـــــإجرائيدف ـــــاهل
( هددداتًوم حثددوح    تدددن رعدةدددم 2526أجاددو  حفهددداحل حثىوأددم رحثةو دددم حثلدددن بتددح  دددا هو  

أددق   أدددوح  حثىتدددو  حث ددت دم تدددن حثلىتدددد  حثىددو   حالبلددداحئن رحثالوةدددأل(  وثااتأددم حثىتبددددم حثهدددىو  م 
 هددددم1427حثاىلاا  بلو  خ 

 الوثيقة اصطالحًا:
حثىوأدم رحثلستددتدمو ثأد. أت تدم   حةددم ر دف رأدو    ههن حثلن يل  تد و قاايا حفهاحل

رأواو  أ  بدو  حثاالدوث رأدو   داتن أد  أىدو ل رأ دو حت رحقجوهدوتو راد ث  قاايدا حثوةدوئ. 
رحفةددددوثدب رحفد دددددمم حثلىتدادددددمو رلةدددددوثدب حثلةددددو   رحثاوح دددددسوت حثسقدددددم ثألدددددوت حثموثددددب ر ثدددددد. 

 هدددد(م1428 نو ءو ىاو ألوثنو   احثةوثةو حثاىت ه حثاوأاوأىجبو ر  و  و   ا حثةو  و حثىلد

 التعريف اإلجرائي للوثيقة:  
حثوعدةددم هددن حثدداثد. حث ددوأ. حثدد ة ل اقددن ر ح   حثلىتددد و ثاتددت حفهدداحل حثىوأددم رحثةو ددم 

هددددد رقة  تن 1427ثلا  ف أوح  حثىتو  حث ت دم ثتات تلد  حالبلاحئدم رحثالوةممو حثاىلاا  بلو  خ 
  ت له  حثاتحء  ثلمو ت رحثلةو   رفة  اتدم بقوء ثاوح  حثىتو  حث ت دمم (  سام رقىل178 

 مواد العلوم الشرعية:
حثاةدددت حت حثا حةددددم حثلدددن قدددا س تدددن حثلىتدددد  حثىدددو و  اددداح س حثااتأدددم حثىتبددددم حثهدددىو  مو 

و ددداو رق ددا.ق حثةددتح  حثأددت   رقجو ددا  ثتات تددم حالبلاحئدددمو رحثةددتآ  رقسهدددت  ثتات تددم حثالوةددممو حثل
 (م1427ق6حثسةن رحثهتوكو حثااير رحثهدت   ر ح   حثلتبدم 

 ادئ:  ــــــــــمب
قق داوت أ  حثاسوهد  حثلن قأو   تن  هقم أ   ىةد و  ىةدًوو ق دك. أىدًو ر دا   حت 

  (م1990أىقن  ةىو  و
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 قالتعريف اإلجرائي
 مم قوئام أاكام أ  له  أ و    ةوف حثمس. حثالوحتةم أ  حث ت ىم حعةهأد

 التعريف اإلجرائي حلقوق الطفل:
أجاو دم أدد  أ ددو    ةددوف حثمسدد. حثااددا   تددن أجاو ددم حثاةددوف رحثاموثددب حثلددن لقتق ددو 

 حث ت ىم حعةهأدمو رل بدوت حثا حةمم

 مرحلة الطفولة:
تن حثةودو  حثارثن ءدوء قىت د  حثمسد. تدن حقسوقددم حفأد  حثالادا  ثاةدوف حثمسد. حثتدو    

حثمسد.  اددم اد. إدهدو  ثد  يلجدور  حث وأقدم   دت  أدو ثد  ي تدح ةد  حثتشدا  رحثلدن  تتد  1989 و  
 (م2011ق .  ث   اوءب حثةودو  حثاقم ة  تدم  أوحءا و رحثةمدبو 

 التعريف اإلجرائي لمرحلة الطفولة:
هددن حثات تددم حثلددن  كددو  تد ددو حعدهددو   ددودت تددن ةددقم ال  ةددا   تددن حالةددلةهل بقسهددن 

ويلددن رر ح   شددئودن ر اويلددن رثدد  يلجددور  ةدد  حث تددو  ربدد ث  قأددو  تدالددوا إثددن أدد   ةددو   تددن   
 حثات تم حثالوةمم  ح تم تن حثات تم حثىات م ثتمسوثمم

حث و  ددم أددق   قاتددد. حثاالددوث حثةددوئ   تددن لةددتوت قاتددد.   ةددلةاأح ث ءو ددم  دد  لةددئتم حث اددرو
 ح  حثىتو  حث ت دم ثتات تلد  حالبلاحئدم رحثالوةمم تن حثلىتد  حثىو مأالوث لهاحل رعدةم أق   أو 

قأو  أجلا  حث ار ر دقلن أد  لهداحل رعدةدم أدق   أدوح  حثىتدو  حث دت دم تدن حثادت تلد  
و حثىتبدددم حثهددىو  م تددن حثااتأددم حالبلاحئدددم رحثالوةددمم تددن حثلىتددد  حثىددو و حثلددن ل دداق و ر ح   حثلىتددد 

 هدددددم1427/1428ه ىم  و  
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 ل ددداتثاتدددت أ دددو    ةدددوف حثمسددد. حثاةددداقم تدددن لهددداحل حثوعدةدددم  مت ةدددم أوادددو دم 
حث و  ددم  موقددم قاتددد. أالددوث ق ددلا.  تددن لهدد  أ ددو   حثاةددوف حثلددن يؤأدد. ل  قلةدداق و لهدداحل 

رل بدوت حثا حةوت رحث او   عةهأدم حثالا تم  وثةتح  حثأت   رحثهقم حثق و موحثوعدةم رتة حث ت ىم ح
 حث و  م  او يتنققوأ  رثلاةدة  ث    حت حثىهقم و

أتحءىم حث او  رحثا حةوت حثهو ةم  حت حثتتم رحثلن لءت   تن أجدول  ةدوف حثمسد.و ربقدوء  -1
  حعهو  حثق تة رتة  ث م

 رثدم حثلوثدمقإ هدوت رأوحعدة  ةوف حثمس. حثا -2
  م1924إ ه  ءقدف حثةود  اةوف حثمس. ثهقم  
   رحثدد ة  ةةدن  دا   ةدوف حعدهدو  دوتدد   1948حع ده  حثىدوثان ثاةدوف حعدهدو   دو  

 أق  رال قن رباو  ات     حثمس. ل ةوم
   م1959حع ه  حثىوثان ثاةوف حثمس.  و  
  م1966حثى ا حثارثن حثةود  وثاةوف حثااددم رحثهدوةدم ثهقم  
  م1966حثى ا حثارثن حثةود  وثاةوف حالقلتو  م رحث ةوتدم ثهقم  
  .رهن حالقسوقدم حثتادا  ثاةوف حثمس. حر م1989حقسوقدم  ةوف حثمس   
   ددا  ةددوف حثمسدد. تددن حعةدده  حثتددو    دد  أق اددم حثاددؤقات حعةددهأن تددن حالءلاددو  

ءاددو   23حثددن21حثاددا  أدد  حث دودن رحث هعددد  ثددو  حء حثةو ءدددم حثاقىةددا تددن  ددقىوء  ددهل 
 هددم 1426حف ت 

 ىددا بقددوء  موقددم قاتددد. حثاالددوث قدد  حثلا،ددا أدد   دداق وو ر ثدد   ىتادد و  تددن أجاو ددم 
أاكاد و رهتب أق   إباحء  لي    ول تةتحت حف ح  أ   در ةهأم حثتدو م رحثواووو رحثتوم 

  قوة م ثلاهد  حف ح مرأهئام حثسةتحتو ررباحء لة أةلت وت أ
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 تم حساب ثبات أدوات البحث من خالل:
( 50حث و  دم  دا    ت لدو  ح ددر  و هوت ع وت ل ح  حثّلاتد.  اةدتوت ح دلهل حثااّتتدد 

أ   و  م ل تث إءدتحء حثّلاتدد. ثدقسف   حث و  م بلاتدت و ااو هت  رقوأ هاتًو أ  لهاحل حثوعدةم 
ربىدا  ثد و قد   وةم  ىا ل  ق تو ث و حث و  م حعءتحءحت حثاّل ىدم تدن  اتددم حثّلاتدد.حفهاحل حثهو 

 :حثّلوثدم (Cobeer)  هوت ع وت  موقم حثلاتد.,    هت ة أىوأ. حالّقسوف بلم دة أىو ثم اوبت

 (2011 حث وشان ر مدمو
هداحل رهدن دهد م قسدن  ا %(94,33ربقوء  تن  ث  ءوء أىوأ. حالقسوف بد  حثلاتدتد   

 حث ارو ربوثلوثن  اك  حثةول ل  أىوأ. ع وت حف ح  هو أىوأ. أتقس  رأقوةبم

 الباحثة األساليب اإلحصائية التالية: تستخدمالإلجابة على تساؤالت البحث 
حثلأددتح  رحثقهددب حثائو ددمق ثاهددوت حثلأددتح  رحثقهدد م حثائو ددم ثلةدداد  أ ددو    ةددوف حثمسدد.  -1

 لهاحل رعدةم أق   أوح  حثىتو  حث ت دمم تن

 أىوأ. اوبتق ثاهوت ع وت ل ح  حث ارم -2

( ثتسددترف تددن حثقهددبو ثتلىددتل  تددن حثسددترف بددد  دهددب قةدداد  لهدداحل رعدةددم zح ل ددو    -3
 أق   أوح  حثىتو  حث ت دم ثا و    ةوف حثمس. تن حعةه   و لهل حثات تم حثا حةدمم

لاةددددة لهددداحل حث ادددر رحعءو دددم  تدددن قهدددوبالقن قوأددد  حث و  دددم  ىدددتذ دلدددوئ  حثلاتدددد. ث
حثو ددسن ثاالددوث لهدداحل رعدةددم أددق   أددوح  حثىتددو  حث ددت دم ثتاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددمم تددن 

 هاتًوم 2535اوء قةادق و أ و    ةوف حثمس.و رحثلن ي تح  ا هو 



2018  (1ج)يناير ( 113)العدد   لرتبية ببنهاجملة كلية ا  

 

 411 

وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية  نتائج السؤال األول: ما مستوى تضمين أهداف
 ؟للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة لمبادئ حقوق الطفل

 الــــــــــــــــــــمجـال
 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية

جمموع 
 التكرار

النسبة 
ريح الكلية

ص
 

ين
ضم

 

رار
لتك

ا
 

سبة
الن

 

ريح
ص

 

ين
ضم

 
رار

لتك
ا

 

سبة
الن

 

 %5,17 50 %6,51 30 29 1 %3,93 20 20 × احلق يف احلياة 1
 %0,20 2 %0,00 0 × × %0,39 2 2 × احلق يف الرعاية للجنني 2
 %4,23 41 %4,56 21 21 × %3,93 20 20 × احلق يف املرياث واهلبة والوصية 3
 %0,31 3 %0,65 3 3 × %0,00 0 × × احلق يف الرضاعة 4
 %0,62 6 %1,08 5 3 2 %0,20 1 1 × احلق يف االسم 5
 %0,20 2 %0,00 0 × × %0,39 2 1 1 احلق يف النسب 6
 %0,31 3 %0,65 3 1 2 %0,00 0 × × احلق يف العقيقة 7
 %0,00 0 %0,00 0 × × %0,00 0 × × احلق يف اجلنسية 8
 %0,10 1 %0,22 1 1 × %0,00 0 × × احلق يف احلضانة 9
 %0,31 3 %0,65 3 2 1 %0,00 0 × × احلق يف ختان الذكر 10
 %2,58 25 %3,25 15 15 × %1,96 10 10 × احلق يف النفقة 11
 %12,40 120 %18,66 86 46 40 %6,68 34 33 1 احلق يف الرعاية الصحية 12
 %2,48 24 %3,47 16 15 1 %1,57 8 8 × احلق يف األمن النفسي 13
 %1,13 11 %0,22 1 1 × %1,96 10 6 4 احلق يف الرمحة 14
 %7,54 73 %7,16 33 30 3 %7,86 40 40 × واملساواةاحلق يف العدل  15
 %3,41 33 %2,39 11 5 6 %4,32 22 20 2 احلق يف التعليم 16
 %1,55 15 %1,30 6 3 3 %1,77 9 6 3 احلق يف الراحة واللعب 17
 %13,54 131 %13,02 60 60 × %13,90 71 70 1 احلق يف احلرية 18
 %2,17 21 %1,52 7 7 × %2,75 14 14 × احلق يف احلماية 19
 %28,95 280 %22,99 106 47 59 %34,38 174 106 68 احلق يف الرتبية 20
 %2,37 23 %2,82 13 13 × %1,96 10 10 × حقوق الطفل اليتيم 21
 %1,86 18 %0,75 3 3 × %2,95 15 15 × حقوق الطفل اللقيط 22
 %5,68 55 %4,34 20 20 × %6,88 35 35 × حقوق الطفل ذي االحتياجات اخلاصة 23
 %2,79 27 %3,90 18 17 1 %1,77 9 9 × حقوق الطفل العامل 24
 %0,00 0 %0,00 0 × × %0,00 0 × × حقوق الطفل املتهم 25
 %0,00 0 %0,00 0 × × %0,00 0 × × حقوق الطفل السجني 26

 %100 967 %47,67 461 342 119 %52,32 506 426 80 جمموع التكرار
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 يتضح أن مبادئ الحقوق المضمنة في الوثيقة التالي: ى الجدولبالنظر إل
ـــح -1 ـــق احليـــ قةددادقًو   ددك.  50حشددلات  لهدداحل حثاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددمم  تددن  اة:ـــ

%م ح لددددوت لهدددداحل حثات تددددم 5,17 ددددت   رادددداقن  اددددة حثمسدددد. تددددن حثادددددو و أددددو دهدددد لن 
ل حثات تدم أد  لة قةداد   دت   تن  د   ت  لهداح قةاد  ااقنو 20حالبلاحئدم  تن 

%م لأدددو لهددداحل حثات تدددم 3,93ردهددد م حثلةددداد  حثتدددت   رحثةددداقن تدددن حثات تدددم حالبلاحئددددم 
 دت   ردهد م  1قةداد  اداقنو بدقادو ح لدوت  تدن قةداد   29حثالوةمم تو لوت  تن 

 %م6,51حثلةاد  حثةاقن رحثتت   تن حثات تم حثالوةمم 
ــنني  -2 ــة للج ــق يف الرعاي قةددادقًو  2لهدداحل حثاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددمم  تددن  حشددلات : احل

%م ح لدوت لهداحل حثات تدم 0,20  ك.  ت   رااقن  اة حثمس. تن حثت و مو أدو دهد لن 
قةددداد  اددداقنو ربتوددد  دهددد م حثلةددداد  حثتدددت   رحثةددداقن أدددو دهددد لن  2حالبلاحئددددم  تدددن 

حل حثات تدددم % و تدددن  دددد   تددد  لهددداحل حثات تدددم أددد  لة قةددداد   دددت  م لأدددو لهدددا0,39
حثالوةدددمم تةتددد  أددد  لة قةددداد  اددداقن لر  دددت   ربتوددد  دهددد م حثلةددداد  تدددن حثات تدددم 

 % م0,00حثالوةمم
ــية  -3 ــة والوص ــرياث واهلب ــق يف امل  41حشددلات  لهدداحل حثاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددمم  تددن : احل

%م 4,23قةادقًو   ك.  ت   رااقن  اة حثمس. تن حثادتح  رحث  م رحثو دمو أو ده لن 
قةداد  اداقن تددن  دد   تد  لهداحل حثات تددم  20ح لدوت لهداحل حثات تدم حالبلاحئدددم  تدن 

%م لأدو 3,93أ  لة قةداد   دت  و ربتود  دهد م حثلةداد  حثتدت   رحثةداقن أدو دهد لن 
قةداد  اداقن ر تد  أد  حثلةداد  حثتدت    21لهاحل حثات تم حثالوةدمم تدو لوت  تدن 
 %م4,56ممربتو  ده م حثلةاد  تن حثات تم حثالوة

قةددادقًو   دددك. 3حشددلات  لهدداحل حثاددت تلد  حالبلاحئددددم رحثالوةددمم  تددن : احلــق يف الرضـــاعة  -4
%م ح لدددوت لهددداحل حثات تدددم 0,31 دددت   راددداقن  ادددة حثمسددد. تدددن حثتادددو مو أدددو دهددد لن 

قةاد  ااقنو ر  ت  أ  لة قةاد   ت   ربتو  ده م حثلةاد  تن  1حالبلاحئدم أ  
قةددداد  اددداقن  3لهددداحل حثات تدددم حثالوةدددمم تدددو لوت  تدددن %م لأدددو 0,20هددد   حثات تدددم 
 %م1,08قةاد   ت   ربتو  ده م حثلةاد  تن حثات تم حثالوةمم 2رح لوت  تن 

ـــاحل -5 ـــق االســــ قةدددادقًو   دددك. 6حشدددلات  لهددداحل حثادددت تلد  حالبلاحئددددم رحثالوةدددمم  تدددن  :مــــ
ل حثات تدم حالبلاحئددم %م  تد  لهداح0,62 ت   رااقن  اة حثمس. تن حالة و أدو دهد لن 
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قةداد   3أ  لة قةاد  ااقن لر  ت  م لأو لهداحل حثات تدم حثالوةدمم تدو لوت  تدن 
 %م0,65ااقن ر ت  أ  حثلةاد  حثتت   ربتو  ده م حثلةاد  تن حثات تم حثالوةمم

. قةدادقًو   دك2حشلات  لهاحل حثات تلد  حالبلاحئدم رحثالوةمم  تن : بــــي النســــق فــــاحل -6
%م ح لددددوت لهدددداحل حثات تددددم 0,20 ددددت   رادددداقن  اددددة حثمسدددد. تددددن حثقهددددبو أددددو دهدددد لن 

%م لأددو لهدداحل 0,39ربتودد  دهدد م حثلةدداد   ددت   1قةدداد  ادداقن ر 1حالبلاحئدددم  تددن 
 حثات تم حثالوةمم تةت  أ  لة قةاد  ااقن ر ت  م

ـــاحل -7 قةددادقًو 3لوةددمم  تددن حشددلات  لهدداحل حثاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثا: ةــــــي العقيقــــــق فـــ
%م  تدد  لهدداحل حثات تددم 0,31  ددك.  ددت   رادداقن  اددة حثمسدد. تددن حثىةدةددمو أددو دهدد لن 

 1حالبلاحئدم أ  لة قةاد  ااقن ر  ت  م لأو لهاحل حثات تدم حثالوةدمم تدو لوت  تدن 
 %م0,65 ت   بتو  أو ده لن 2قةاد  ااقن 

رحثالوةددمم أدد  لة قةدداد  ثتاددة تددن  تدد  لهدداحل حثاددت تلد  حالبلاحئدددم  :احلــق يف اجلنســية -8
 حثجقهدم   ك.  ت   لر ااقنم

قةددادقًو   ددك. 1حشددلات  لهدداحل حثاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددمم  تددن : احلــق يف احلضــانة  -9
%م  تدددد  لهدددداحل حثات تددددم 0,10 ددددت   رادددداقن  اددددة حثمسدددد. تددددن حثاةددددودمو أددددو دهدددد لن 
حل حثات تم حثالوةدمم تدو لوت حالبلاحئدم أ  لة قةاد  ااقن ر ت   حثلةاد م لأو لها

 %م0,22 ت   أو ده لن  1قةاد  ااقن ر 1 تن
قةدادقًو   دك. 3حشدلات  لهداحل حثادت تلد  حالبلاحئددم رحثالوةدمم  تدن : احلق يف ختان الـذكر  -10

%م ح لددوت لهدداحل حثات تددم 2,58 ددت   رادداقن  اددة حثمسدد. تددن  لددو  حثدد اتو أددو دهدد لن 
  أ  لة قةاد   ت   ربتو  دهد م حثلةداد  تدن قةاد  ااقن ر ت 10حالبلاحئدم أ  
قةدددداد  ادددداقن 2لأددددو لهدددداحل حثات تددددم حثالوةددددمم تددددو لوت  تددددن  %م1,96هدددد   حثات تددددم 

 %م0,65 ت   أو ده لن 1ر
ــة  -11 ــق يف النفق قةددادقًو   ددك. 25حشددلات  لهدداحل حثاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددمم  تددن : احل

%م  تد  لهداحل حثات تدم حالبلاحئددم 0,20  ت   رااقن  اة حثمس. تن حثقسةدمو أدو دهد لن
قةداد   15أ  لة قةاد  ااقن ر ت  م لأدو لهداحل حثات تدم حثالوةدمم تدو لوت  تدن 

 %م3,25ااقن ر ت  أ  حثتت   أو ده لن 



  أ. فلوه حممد صقر الودعاني

 

 414 

قةدادقًو 120حشلات  لهاحل حثات تلد  حالبلاحئدم رحثالوةمم  تدن : احلق يف الرعاية الصحية -12
%م ح لدددوت 12,40تدددن حثت و دددم حثتدددادمو أدددو دهددد لن    دددك.  دددت   راددداقن  ادددة حثمسددد.

ربتودد  دهدد م حثلةدداد  تددن   ددت   1قةدداد  ادداقن ر 33لهدداحل حثات تددم حالبلاحئدددم  تددن
قةدداد  ادداقن  46%م لأددو لهدداحل حثات تددم حثالوةددمم تددو لوت  تددن 6,68هدد   حثات تددم 

 %م18,66قةاد   ت   أو ده لن  40ر
ــي  -13 ــن النفس ــق يف األم قةددادقًو 24حثاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددمم  تددن  حشددلات  لهدداحل: احل

%م ح لددوت لهدداحل 2,48  ددك.  ددت   رادداقن  اددة حثمسدد. تددن حفأدد  حثقسهددنو أددو دهدد لن 
ربتوددد  دهددد م  قةددداد  اددداقن ر تددد  أددد  لة قةددداد   دددت  و 8حثات تدددم حالبلاحئددددم  تدددن 

 1قةددداد  اددداقن ر 15%م لأدددو لهددداحل حثات تدددم حثالوةدددمم تدددو لوت  تدددن 1,57حثلةدداد 
 %م3,47ربتو  ده م حثلةاد   قةاد   ت  و

قةددددادقًو 11حشددددلات  لهدددداحل حثاددددت تلد  حالبلاحئدددددم رحثالوةددددمم  تددددن : احلــــق يف الرمحــــة   -14
%م ح لددددوت لهدددداحل 1,13  ددددك.  ددددت   رادددداقن  اددددة حثمسدددد. تددددن حثت اددددمو أددددو دهدددد لن 

ربتوددددددددد  دهددددددددد م  قةددددددددداد   دددددددددت   6قةددددددددداد  اددددددددداقن ر 4حثات تدددددددددم حالبلاحئددددددددددم  تدددددددددن 
قةددددداد  ادددددداقن  1لأدددددو لهدددددداحل حثات تدددددم حثالوةددددددمم تدددددو لوت  تددددددن %م 1,96حثلةددددداد 

 %م0,22قةاد   ت  و أو ده لن  1ر
قةدادقًو  73حشدلات  لهداحل حثادت تلد  حالبلاحئددم رحثالوةدمم  تدن : احلق يف العـدل واملسـاواة   -15

%م ح لدوت لهداحل 7,54  ك.  ت   رااقن  اة حثمس. تن حثىدال رحثاهدورح و أدو دهد لن 
ربتودد  دهدد م  قةدداد  ادداقن ر تدد  أدد  لة قةدداد   ددت  و 40لاحئدددم  تددن حثات تددم حالب
 3قةدداد  ادداقن ر  30%م لأددو لهدداحل حثات تددم حثالوةددمم تددو لوت  تددن 7,86حثلةدداد 

 %م7,16قةاد   ت  و أو ده لن 
ــيم -16 ــق يف التعلــ قةددددادقًو  33حشددددلات  لهدددداحل حثاددددت تلد  حالبلاحئدددددم رحثالوةددددمم  تددددن : احلــ

%م ح لدددددوت لهددددداحل 3,41حثمسددددد. تدددددن حثلىتدددددد و أدددددو دهددددد لن    دددددك.  دددددت   راددددداقن  ادددددة
ربتودددددددد  دهدددددددد م  قةدددددددداد   ددددددددت   2قةدددددددداد  ادددددددداقن ر 20حثات تددددددددم حالبلاحئدددددددددم  تددددددددن 

قةددددداد  ادددددداقن  5%م لأدددددو لهدددددداحل حثات تدددددم حثالوةددددددمم تدددددو لوت  تددددددن 4,32حثلةددددداد 
 %م2,39قةاد   ت  و أو ده لن  6ر
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قةددادقًو  15البلاحئدددم رحثالوةدمم  تددن حشددلات  لهداحل حثاددت تلد  ح: احلــق يف الراحــة واللعــب -17
%م ح لدوت لهدداحل 1,55  دك.  ددت   راداقن  اددة حثمسد. تددن حثتح دم رحثتىددبو أدو دهدد لن 

قةدددددددداد   ددددددددت  و ربتودددددددد  دهدددددددد م  3قةدددددددداد  ادددددددداقن ر 6حثات تددددددددم حالبلاحئدددددددددم  تددددددددن 
 3قةددداد  اددداقن ر 3%م لأدددو لهددداحل حثات تدددم حثالوةدددمم تدددو لوت  تدددن 1,77حثلةددداد 

 %م1,30ن قةاد   ت  و أو ده ل
ــة -18 ــق احلري قةددادقًو   ددك.  131حشددلات  لهدداحل حثاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددمم  تددن : احل

%م ح لدددوت لهددداحل حثات تدددم 13,54 دددت   راددداقن  ادددة حثمسددد. تدددن حثات دددمو أدددو دهددد لن 
%م 13,90ربتود  دهد م حثلةداد  قةداد   دت  و 1قةاد  اداقن ر 70حالبلاحئدم  تن 

قةددداد  اددداقن ر تددد  أددد  حثلةددداد   60تدددو لوت  تدددن  لأدددو لهددداحل حثات تدددم حثالوةدددمم
 %م13,02حثتت  و أو ده لن 

قةدادقًو   دك.  21حشدلات  لهداحل حثادت تلد  حالبلاحئددم رحثالوةدمم  تدن  :احلق يف احلمايـة  -19
%م ح لدددوت لهددداحل حثات تدددم 2,17 دددت   راددداقن  ادددة حثمسددد. تدددن حثااو دددمو أدددو دهددد لن 

ربتودددددد  دهدددددد م    حثلةدددددداد  حثتددددددت  وقةدددددداد  ادددددداقن ر تدددددد  أدددددد 14حالبلاحئدددددددم  تددددددن 
قةداد  اداقن ر  تد   7%م لأو لهداحل حثات تدم حثالوةدمم تدو لوت  تدن 2,75حثلةاد 

 %م1,52أ  حثلةاد  حثتت  و أو ده لن 
قةدادقًو   دك.  280حشلات  لهداحل حثادت تلد  حالبلاحئددم رحثالوةدمم  تدن : احلق يف الرتبية -20

%م ح لدددوت لهددداحل حثات تدددم 28,95دهددد لن   دددت   راددداقن  ادددة حثمسددد. تدددن حثلتبددددمو أدددو
ربتودددددددددددد  دهدددددددددددد م  قةدددددددددددداد   ددددددددددددت  و 68قةدددددددددددداد  ادددددددددددداقن ر 106حالبلاحئدددددددددددددم  تددددددددددددن

 59قةداد  اداقن ر 47%م لأو لهاحل حثات تم حثالوةمم تو لوت  تدن 34,38حثلةاد 
 %م22,99قةاد   ت  و أو ده لن 

قةددادقًو  23م  تددن حشددلات  لهدداحل حثاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددم: حقــوق الطفــل اليتــيم   -21
%م ح لددوت لهدداحل حثات تددم 2,37  ددك.  ددت   رادداقن  اةددوف حثمسدد. حثدلددد و أددو دهدد لن 

ربتودددددد  دهدددددد م  قةدددددداد  ادددددداقن ر تدددددد  أدددددد  حثلةدددددداد  حثتددددددت  و 10حالبلاحئدددددددم  تددددددن 
قةداد  اداقن ر تد   13%م لأو لهاحل حثات تدم حثالوةدمم تدو لوت  تدن 1,96حثلةاد 

 %م2,82لةاد  أ  حثلةاد  حثتت  و ربتو  ده م حث
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ــيط   -22 ــل اللق ــوق الطف قةددادقًو  18حشددلات  لهدداحل حثاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددمم  تددن : حق
%م ح لددوت لهدداحل حثات تددم 1,86  ددك.  ددت   رادداقن  اةددوف حثمسدد. حثتةدددألو أددو دهدد لن 

ربتودددددد  دهدددددد م  قةدددددداد  ادددددداقن ر تدددددد  أدددددد  حثلةدددددداد  حثتددددددت  و 15حالبلاحئدددددددم  تددددددن 
قةدداد  ادداقن ر تدد   3ثات تددم حثالوةددمم تددو لوت  تددن %م لأددو لهدداحل ح2,95حثلةدداد 

 %م0,75أ  حثلةاد  حثتت  و ربتو  ده م حثلةاد  
حشدلات  لهداحل حثادت تلد  حالبلاحئددم رحثالوةدمم  تدن : حقوق الطفل ذي االحتياجـات اخلاصـة   -23

قةدددادقًو   دددك.  دددت   راددداقن  اةدددوف حثمسددد.  ة حال لدوءدددوت حثةو دددمو أدددو دهددد لن  55
قةداد  اداقن ر تد  أد  حثلةداد   35ت لهداحل حثات تدم حالبلاحئددم  تدن %م ح لو 5,68

 20%م لأدو لهداحل حثات تدم حثالوةدمم تدو لوت  تدن 6,88ربتو  دهد م حثلةداد  حثتت  و
 %م4,34قةاد  ااقن ر ت  أ  حثلةاد  حثتت  و ربتو  ده م حثلةاد  

قةادقًو   ك.  27الوةمم  تن حشلات  لهاحل حثات تلد  حالبلاحئدم رحث: حقوق الطفل العامل -24
%م ح لوت لهاحل حثات تم حالبلاحئدم 2,79 ت   رااقن  اةوف حثمس. حثىوأ.و أو ده لن 

%م لأدو 1,77ربتود  دهد م حثلةداد  قةاد  ااقن ر ت  أد  حثلةداد  حثتدت  و 9 تن 
قةددداد   دددت  و  1قةددداد  اددداقن ر تدددن  17لهددداحل حثات تدددم حثالوةدددمم تدددو لوت  تدددن 

 %م3,90ةاد  ربتو  ده م حثل
 تدد  لهدداحل حثاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددمم أدد  لة قةدداد  ثاةددوف : حقــوق الطفــل املــتهم -25

 حثمس. حثال     ك.  ت   لر ااقنم
 تد  لهداحل حثادت تلد  حالبلاحئددم رحثالوةدمم أد  لة قةداد  ثاةدوف : حقوق الطفل السجني -26

 حثمس. حثهجد    ك.  ت   لر ااقنم

ر ل  لهدداحل أددوح  حثىتددو  حث ددت دم ثتاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددمم لظ ددتت دلددوئ  حث ادد
أدت م  967قأدتح  بتدح   ةًو حثااا   تن ل ح  حث ادر  اجادو  26 ةًو أ  ل .  23حشلات   تن 

حعدهددو   (و رحثلددن لشددو   إثددن رتددت  أ ددو    ةددوف 1431رقلسددة هدد   حثقلدجددم أدد    حةددم  حثلتاددنو 
 حثلىتد  حثىو مااقم  اوح  حثىتو  حث ت دم تن 

رقسهددددت حث و  ددددم هدددد   حثقلدجددددم  و ل و هددددو أؤشددددت  ر  الثددددم  تددددن ل  أ ددددو    ةددددوف حثمسدددد. 
ألا تم تن حث ةوتم حعةهأدم؛ ر اك  قسهدت رتت  أ و    ةوف حثمس. تن لهاحل رعدةم أدق   أدوح  

ن يؤ ي دو أدق   حثىتو  حث ت دم ثتات تلد  حالبلاحئدم رحثالوةمم أد   دهل ققدو  حثوظدسدم حثلتبو دم حثلد
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أدددوح  حثىتدددو  حث دددت دم؛  و ل دددو  ل  أ دددو    ةدددوف حثمسددد.  حت ه دىدددم ل هقددددمو تدددن  دددد  ق ددد يب 
 حف هف رحثلتبدم  تن حثسةوئ. رقتك حثت حئ. هن أ  لهاحل قا  ف أوح  حثىتو  حث ت دمم

إال لدددن يوءددا قسددورت تددن   ءددم قتادددا قةدداد  أ ددو   حثاةددوف  ىدق ددو ل، ددت أدد   دتهددوو 
حث ىا حر تو  در قا ء  ده م قةاد  حثاةوف ح قسو ًو رحدةسواًو   ك.   دوحئن  ل  رر سول

  حةدددم   تدددن عودددتحت تدددن قةددداد  أ دددو   حثاةدددوف تدددن لهددداحل حثوعدةدددم رقلسدددة تدددن  ثددد  أددد  دلدددوئ 
( حثلن لشو ت دلوئجن إثن قةاد  الب حثلتبدم حالءلاو دم رحثوهقدم تن حف    2002 حثةت  وو 

ألسدددورتم تةدددا لظ دددتت دلدددوئ  حثلاتدددد. ل  لهددداحل حثادددت تلد  قتدددتت  ددد  ثاةدددوف حثمسددد.   دددك. 
 11 ةدًوو إادوتم إثدن ظ دو  ادىف تدن قةداد   15قةاد  أ و   حثاةدوف   دك.  دت   تدن 

 ددة   ددك. ادداقنو تددن  ددد  ل  لهدداحل حثات تددم حالبلاحئدددم قتددتت  دد  قةدداد  حثاةددوف   ددك. 
  ك.  ت   ث    حثات تم تدن  ةًوو راو  حثةىف تن قةاد  حثاةوف  11 ت   رااقن تن 

 ةدددوفم تدددن  10 ةدددًوو بدقادددو ظ دددت ادددىف تدددن قةددداد  أ دددو   حثاةدددوف   دددك. اددداقن تدددن  23
حثاةوب. قتتت لهاحل حثات تم حثالوةمم    قةاد  أ و   حثاةوف تدن شدك.  دت   راداقن 

 ةددوفو رءددوء اددىف لهدداحل هدد   حثات تددم تددن قةدداد  أ ددو   حثاةددوف   ددك.  ددت   تددن  9تددن 
 ةدًوم رقلسدة  11قاو قتتت حفهاحل    قةاد  أ دو   حثاةدوف   دك.  دت   تدن  ةًوو بد 23

حثلددن لشددو ت إثددن لدددن يوءددا قسددورت بددد  أتح دد.  148(ق 1431هدد   حثقلدجددم أدد    حةددم حثلتاددن  
 حثا حةدم تن أةاح  قأتح  حثاةوفو ةوحء تن إيتح  حثاة لر تن أتحت قأتح  م

احل رعدةم أق   أوح  حثىتو  حث ت دم قتث حث و  م ل  ة ب ظ و  اىف تن قةاد  له
ثتاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددمم ثدد ىا حثاةددوف  باددو  ىددو  إثددن  احعددم حالهلاددو  حثسىتددن  ا ددو   
 ةددددوف حثمسدددد.و  ةددددول إثددددن  ثدددد   ددددا  رءددددو  أق وأددددم ألأوأتددددم ثا ددددو    ةددددوف حثمسدددد.  مددددأل 

احئددم رحثالوةدمم تدن إهدو  تن لهاحل رعدةم أق   أوح  حثىتدو  حث دت دم ثتادت تلد  حالبل ثلةادق و
 و وت رلهاحل ةدوةم حثلىتدد  تدن حثااتأدمم اادو ل  قةداد   ةدوف حثمسد. تدن لهداحل حثوعدةدم قد  
تددددن اددددوء حثة ددددتحت حث ةتدددددمو  ر  ح لاددددو  تتهددددسم أ قدددددم  تددددن أقمتةددددوت حث ددددت ىم حعةددددهأدم 

 رحثاوحعدة حثارثدم تن قا د.  ةوف حثمس.م
ثددد  قةدددا   تدددن حعهدددهف   دددك.  دددت   لر  ،ادددو لظ دددتت دلدددوئ  حثلاتدددد. رءدددو   ةدددوف 

ااقن تن حثات تلد  حالبلاحئدم رحثالوةمم رهنق حثاة تدن حثجقهددمو ر دة حثمسد. حثادل  و ر دة 
 حثمس. حثهجد م

رقلسددة دلدجددم  تددو الددب أددوح  حثىتددو  حث ددت دم ثاتح دد. حثلىتددد  حثىددو  أدد  لة قةدداد  ثاددة 
 (م 2007دتن ( ر  حةم  حثتت149ق 1431أ    حةم  حثلتان  حثجقهدم
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رقدتث حث و  دم ل  ادىف لهداحل حثوعدةدم  دد  قةداد  حثاةدوف حثاد او   ل ده   بادو  ىددو  
إثددن لد ددو ققددا ا قادد  أ ددو   حثاةددوف حثلددن يلمتددب حثاتددول  تد ددو إ ح   ةدوةدددم قناددق  أدد  ق دد. 

و  حثاكوأم ر اهووم رل  أت تم حثهج  رحالق و  أت تم ال ةم قه ة و أت تم حثلوءدن رحثالو ىم ربد
حف كو و رثى. حثه ب ل ًةو  ىو  إثن ح لةو  أؤثسن حثألب  ا  ه   حثاةوف ثده  أ  حهلاوأدوت 
رال  وءوت حثمت م تن ه   حثات تم حثىات مو ررأو ثلاءد. هد   حثاةدوف إثدن أتح د.  ات دم ل دتثو 

  لر قتك ه   حثاةوف ثتىقو م أ  ق . أؤةهوت ل تث تن حثاجلا م
ل حثوعدةددم رءددو  حةددلاوح ح  تددن ل، ددت دهدد م قةدداد  ثتاةددوف رلظ ددتت دلددوئ  قاتددد. لهدداح

  ةًوم 13 اهاحل حثات تلد  حالبلاحئدم رحثالوةمم   ك.  ت   رااقن تن 
% أددددددد  أجادددددددو  قةددددددداد  28,95ددددددددول حثادددددددة تدددددددن حثلتبددددددددم ل تدددددددن قةددددددداد  بقهددددددد م 

لهددددددداحل حثوعدةدددددددم أالتدددددددن بددددددد ث  حثاتق دددددددم حفرثدددددددن؛ رثىددددددد. قسهددددددددت  ثددددددد   بادددددددو يتءددددددد  إثدددددددن ل  
هددددداحل حثوعدةدددددم يدددددتر  ل  أدددددوح  حثىتدددددو  حث دددددت دم أقوةددددد م ثتلا،ددددددا  تدددددن هددددد ح حثادددددةو أتددددداان ل 

رهددددددو أددددددو دتدددددد   تدددددددن حفهدددددداحل حثىوأددددددم ثلددددددا  ف أددددددوح  حثىتددددددو  حث ددددددت دم أدددددد  ل ق ه كلهددددددب 
( ااددددددددو 15/ 12ق 1427حثموثددددددددب حثةددددددددد  رحر حت حعةددددددددهأدم حثاقوةدددددددد م ثهددددددددقنه  ر ح   حثلتبدددددددددم 

حثاددددددلىت   تددددددن أا ددددددم حثق ددددددن أااددددددا  ددددددتن هللا  دتدددددد  حفهدددددداحل ل ةددددددًو  تددددددن ل قه ل  يلتبددددددن
 (م11/ 7ق 1427 تدم رةت  رحثةدو   اةوقن رحالقلاحء  ن ه ر ح   حثلتبدم رحثلىتد  

قىاث حث و  م رتت   ة حثلتبددم تدن لهداحل حثوعدةدم إثدن ل  ق د يب حف دهف رحثلتبددم  تدن 
 حثسةوئ. رقتك حثت حئ. هن أ  لهاحل قا  ف أوح  حثىتو  حث ت دمم

تائج السؤال الثاني: هل توجد فرروق اا  الداللرة اإلحئرائية برين نسري تحقيرق أهرداف        ن
وثيقة منهج مرواد العلروم الشررعية لمبرادئ حقروق الطفرل فري اإلسرفم برا تفف          

 المرحلة التعليمية؟
بد  دهب قاةدة لهاحل رعدةدم أدق    Zحثاالثم حع توئدم ثةدام  دلوئ  حثسترف  وةلةاح 

 أ و    ةوف حثمس. تن حثات تلد  حالبلاحئدم رحثالوةمم ت دم ثاجوالتأوح  حثىتو  حث 
 مستوى (Zقيمة ) األهداف الصرحية اجملاالت

 الداللة 
 مستوى (Zقيمة ) األهداف املتضمنة

 متوسط ابتدائي متوسط ابتدائي الداللة 
 0,04 2,1- 50 42 0,41 0,82- 1 0 حقوق اجلنني
 0,04 2,02 7 2 0,35 0,93- 4 1 حقوق الرضيع
 0,08 1,71 232 313 0,16 1,42 113 79 حقوق الصيب
 0,79 0,26 53 69 0,41 0,82- 1 0 حقوق خاصة
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 يتضح من خالل الجدول 
 لرال ق تداو  ةا أجوالت  ةوف حثمس. حثتت ام تن لهاحل حثات تلد  حالبلاحئدم رحثالوةمم

ثاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددمم تددن لدددن ال قوءددا هقددوك تددترف  حت  الثددم إ تددوئدم بددد  ح
حفهدداحل حثلددن قلقددورل أ ددو    ةددوف حثمسدد. حثتددت ام تددن حثاجددوالت حف بدد  تددن لهدداحل 

( لة  دت 0,05حثات تلد و  در بتو  قدام أهلوث حثاالثم ثجاد  حثاجوالت ل، ت أ   
  حثم إ توئدًوم

 د  حالبلاحئدم رحثالوةمم حثات تلعوددًوق تداو  ةا أجوالت  ةوف حثمس. حثةاقدم تن لهاحل 
لدددن ال قوءددا هقددوك تددترف  حت  الثددم إ تددوئدم بددد  حثاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددمم تددن 

قلقورل أ و    ةوف حثمس. حثةاقدم تن أجدوثن  ةدوف حثتد نو رحثاةدوف  حفهاحل حثلن
( لة  دددت 0,05حثةو ددمو  دددر بتودد  قداددم أهددلوث حثاالثددم ث دد ي  حثاجددوثد  ل، ددت أدد   

  توئدًوم حثم إ

تدددن  دددد  هقدددوك تدددترف  حت  الثدددم إ تدددوئدم بدددد  حثادددت تلد  حالبلاحئددددم رحثالوةدددمم تدددن 
حفهاحل حثلن قلقدورل أ دو    ةدوف حثمسد. حثةداقدم تدن أجدوثن  ةدوف حثجقدد و  ةدوف حثتادد و 

( لة  حثم إ توئدًو ره   حثسدترف 0,05 در بتو  قدام أهلوث حثاالثم ث  ي  حثاجوثد  لق. أ   
ات تددم حثالوةددممم ر اكدد  قسهدددت  ثدد   ددا  حثاالددوث حثىتاددن ثاددوح  حثىتددو  حث ددت دم تددن ثتددوث  حث

 حثات تم حثالوةمم ل، ت أ  حثات تم حالبلاحئدمم 
 رتداو يلىتة  وثا ءم حثأتدم ثلت  حفهاحل  ةوحء حثالةاقم لر حثتت ام(

 امجالي احلقوق
شامله األهداف املرحلة االبتدائية )

 الصرحية والضمنية(
شامله األهداف رحلة املتوسطة )امل

 الصرحية والضمنية(
قيمة 

(Z) 
 مستوى

 الداللة 

 0,04 2,04 461 506 جمموع التكرار

تودن يوءدا تدترف  رتداو يلىتة  وثا ءم حثأتدم ثلت  حفهاحل  ةوحء حثالةاقم لر حثتت ام(
ل  تددسم  وأددمو  حت  الثددم إ تددوئدم بددد  حثاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددمم تددن قةدداد  حفهدداح

( لة  حثددم إ تددوئدًو 0,05لقدد. أدد     دددر بتودد  قداددم أهددلوث حثاالثددم تداددو يلىتددة  وثا ءددم حثأتدددم
 ره   حثسترف ثتوث  حثات تم حالبلاحئدمم
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: 
 بناء على ما توصل إلية البحث من نتائج، فإن البحث يوصي بما يلي:

أ دو    حثلن ةجت و حث ارو أ  لء. بقوء أق وأم حعتو   أ  قوئام أ و    ةوف حثمس. -1
 ةدددددوف  ىلةدددددا لهاددددددم قةدددددادق و تدددددن الدددددب أدددددوح  حثىتدددددو  حث دددددت دم ثتادددددت تلد  حالبلاحئددددددم 

 رحثالوةممم
يو ن حف    وث ىا حثةتاة تن قةاد  الب أوح  حثىتو  حث ت دم ثتادت تلد  حالبلاحئددم  -2

 رحثالوةمم أ و    ةوف  ت ام رأ وشت م
ثألددب حثا حةدددم ثاددوح  حثىتددو  حث ددت دم ثتاددت تلد  حالبلاحئدددم رحثالوةددممو يو ددن بلمددو ت ح -3

راددتر   إ دداح  دددو  أدد  حثلددوح   تددن قو  دد  أ ددو    ةددوف حثمسدد.و رباددو  اةددة حثللددو   
رحثلتح أل تن قا  ف ه   حثاةوف   ك.  ىادة لعتهدو تدن دسدوس حثمت دمو رقأدو   حقجوهدوت 

 إ جوبدم داوهوم
حثلتبددم رحثلىتدد  قىاد.  تدن قةداد  أ دو    ةدوف حثمسد.  يو ن  وةدلااح  ثجقدم بدو ح   -4

تن حثألب حثا حةدمو رقأو  أهئوثم    را  رققسد   مم  ا. قتبو م أهلاحأم ثق دتهو 
 رألو ىم قم دة و تن أاح س حثلىتد  حثىو م

ينو دددددن بلق دددددد   ر حت قا   ددددددم رأاوادددددتحت رددددددارحت  ر  دددددم ر ةدددددا أهدددددو ةوتو رقةدددددا    -5
أ دو   حثاةدوف بدد  أقهدوبن حثلىتدد  ر تدن دادو  دود حثىدوأتد  حثجوحئا؛ أ  لء. د ت 

 تن حثااح سم
 ينو ن بلىاي. حثوعدةم  وةلااح  لهاحل ق ا. ءاد  أ و    ةوف حثمس.م -6

  إءدددتحء   حةدددم قاتدتددددم ثتلىدددتل  تدددن ح لدوءدددوت هت دددم حثادددت تلد  حالبلاحئددددم رحثالوةدددمم
 ثا و    ةوف حثمس.م

 حةم ثاىتتم   ءم إثاو  أىتاد  أوح  حثىتو  حث ت دم ثا و    ةوف حثمس.م إءتحء   
   إءتحء   حةم قاتدتدم ثاىتتم أهدلوث قةداد  أ دو    ةدوف حثمسد. تدن رعدةدم أدوح  حثىتدو

 حث ت دم ثتات تم حالبلاحئدمم
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 املراجع العربية:
حثىتدو   أدوح  قاتدتدم ثااث قةاد  لهاحل رعدةدم أدق     حةمهددددددد(م 1432حثلتانو أقن  هد م  

م ةددوثم أوءهدددلدت حث ددت دم ثتاددت تلد  حالبلاحئددددم رحثالوةددمم ثا ددو    ةدددوف حعدهددو 
  دت أق و  و اتدم حثلتبدمو ءوأىم ةىو و حثت وذم 

حثلىتدد  تدن هدددد(م 1428  حثاوأاو أااا أىجب ر  و   أتمسن   ا حثةو   رألوثن   دا حثةدوثةم
(م حثت دوذق 4 ط .حثاهدلة . اتأم حثىتبددم حثهدىو  م  ب دم حثاوادت ر حةل دتحقوتحثا

 أكل م حثتشام
 حف بىدم ثتتدسول رحثوهقددم حالءلاو ددم حثلتبددم الدب تدن حثمسد.  ةدوف  (م2002   تنم  ت  مو

 التربويةةة للعلةةوم القةةرى  أم مجلةةة محف    تددن حفةوةددن حثلىتددد  أت تددم أدد  حفرثددن
 م74 ددد103 د (و1   ونيةواإلنسا واالجتماعية
حثااو ددددم حثةودودددددم ث هسددددول تدددن إهددددو  أ دددتر  حقسوقدددددم حفأدددد  (م 1999حثددداقوفو أااددددا حثهدددىدا  

 م بدترتق  ح  حثىت  ثتاهيد محثالاا  ثاةوف حثمس.
 ثتاهيد م مبدترتق  ح  حثىت أقوه  حثا حةوت حالءلاو دم( 1990ةىو  و ءو ت ح اام  

  ددددت أوءهددلدت  ةددوثم وحثارثددددم رحالقسوقددوت حعةدده  تددن حثمسددد.  ةددوف  (م2003   تددد.م ةددادتو
 دوبتفم حثقجووو ءوأىم حثلتبدمو اتدم أق و  و

ث ةدف  أاث أتح و  الب حثتوم حثىتبدم ثتات تم حفةوةددم تدن حف    (م 2001شتح قمو  وثام   
وكو  ةدوثم أوءهدلدت  ددت أق دو  و اتددم حثلتبددمو ءوأىدم حثدتأد، حالءلاو دم ثتاق دوا

 حف   م
 تدددن حثمسددد.  ةدددوف  ثا دددو   حعةدددهأدم حثلتبددددم الدددب قةددداد  أددداث (م2006 تدددنم  حثتدددتدتنو 

 حثلتبدددمو اتدددم أق ددو  و  دددت أوءهددلدت  ةددوثم محثأو دد   رثددم تددن حالبلاحئدددم حثات تددم
  او م حثىتبدمو  او  ءوأىم

حةددم أةو دددمم  ةددوثم ق     ةددوف حثمسدد. تددن حعةدده  رحالقسوقددوت حثارثدددم(م 2003  ددا هللاو ةدداتم   
 أوءهلدت  دت أق و  و ءوأىم حثقجووو تتهمد م

م  ةددددوثم  ةددددوف حثمسدددد. تددددن حثاوحعدددددة حثارثدددددمق  ب ددددم شددددت دم(م 2002لةدددداوء     ددددا حثامتددددبو 
 أوءهلدت  دت أق و  و ءوأىم حثدتأوكو إ باو حف   م
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و حثددددارثن  ةددددوف حثمسدددد. بددددد  حث ددددت ىم رحثةددددودو  (, 1997  دددا حث ددددو ةو   ددددا حثىا ددددا أةداددددتم   
 حثأو  ق ءوأىم حثأو  م

حثارثددددم تدددن    حةدددم أةو ددددم ثاةدددوف حثمسددد. تدددن حعةددده  رحثاوحعددددة (م2010  دددا و يدددا  ح ادددام   
أق ددو  و اتدددم  تو  ةددوثم أوءهددلدت  دددحثات تددم أددو ق دد. حثاا ةددم رحثات تددم حفةوةدددم

 .حثلتبدمو حثجوأىم حف  ددمو  او 
و  ةدددوثم أوءهدددلدت  ددددت أق دددو  و ثةدددودو  حثدددارثن ةدددوف حثمسددد. تدددن ح(م 1992 لدةدددمو دجدددوثم   

 حثجوأىم حف  ددمو  او و حف   م
 حثم ىددم حث وث ددم(م بدددترتق  آ حت حثةم ددم رحثاتددول ر ةددوف حثددارءد (م 2003 تددوح و   ددا هللام   

  ح  حثهه م
 ثتاددت تلد  قاتددد. أالددوث رعدةددم أددق   حثىتددو  حث ددت دمهدددددددد(م 1434حثىاددتةو   ددا هللا ظددوتتم   

أق ددو  و اتدددم  و  ةددوثم أوءهددلدت  دددتحالبلاحئددم رحثالوةددمم تددن اددوء عةوتددم حثادوح 
 .حثلتبدمو ءوأىم ةىو و حثت وذ

 ةددوف حثمسدد. تددن حث ددت ىم حعةددهأدم بددد  حثاوحعدددة (م 2006حثةواددنو  وثددا رل ادداو ههثددنم   
 و حثةوهت ق    حثمهئ محثارثدم رحثل ت ىوت حثوهقدم

 حثلىتددددد   ات تددددم حالءلاو دددددم حثا حةددددوت الددددب تددددن حثمسدددد.  ةددددوف  (م2004أوءددددام  حثااترقددددنو 
 م65دددددد 105د  م75   والتربوية المجلة مقاتدتدم   حةم  او   هتمقم حفةوةن

 ةددوف حثمسوثددم تددن حث ددت ىم حعةددهأدم رلعتهددو تددن رقو ددم حف دداح  (م 1997حثاةوةددنو  وةددد م   
 حف  ددمو  او و حف   م م  ةوثم أوءهلدت  دت أق و  و حثجوأىمأ  حثجت ام

أاث قةاد  الدب حثلتبددم حعةدهأدم (م 2011أوحءا و  كت ةاد و رحثةمدبو أااا إبتحهد م   
حث هعددم حفرثددن أدد  حثات تددم حفةوةدددم تددن حف    أ ددو    ةددوف  حثاةددت   ثتتددسول

مجلةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةوم اإلنسةةةةةةةةةانية مرحثاوحعدددددددددة حثارثددددددددددم حثمسدددددددد. تدددددددددن حعةدددددددده 
 م3ود21وواالجتماعية

ثتم و دم  م حثةوهت ق  ح  حثهه أوةو م  ةوف حعدهو  تن حعةه  (م2006ثق تحرةو  ا جمم  ح 
 رحثق ت رحثلو    رحثلتءامم

م اددو ق قاتددد. أةدداو  حثاقددوه  حثاا ةدددم (م2011حث وشددانو   ددا حثددت ا  ر مدددمو أاهدد    
  ح   سوم
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حث دددت دم  رعدةدددم أددق   أدددوح  حثىتددو هدددددد(م 1427ر ح   حثلتبدددم رحثلىتدددد م حع ح   حثىوأددم ثتاقدددوه م  
 حثلتبوةم ق حثلمو تثتات تلد  حالبلاحئدم رحثالوةمم تن حثلىتد  حثىو م حثت وذ

ةدوةددم حثلىتددد  تددن حثااتأددم حثىتبدددم هدددددد(م 1416ر ح   حثلتبدددم رحثلىتددد م حع ح   حثىوأددم ثتاقددوه م   
 مم حثت وذق حثلمو ت حثلتبوة حثهىو  م
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Abstract 
The research aims to identify the extent of inclusion of the principles of 

children's rights in Islam in the objectives of the document of Sharia 

sciencessubjects for the primary and middle stages. The sample consisted of 

the objectives of the document of the curriculum of Sharia sciencessubjects for 

the primary and middle stages;which developed by the Ministry of Education 

in the Kingdom of Saudi Arabia in its edition in 1427/1428 H. These are the 

2535 objectivescontained in chapters 1 to 4. The research has adopted the 

approach of integrative analysis based on the method of content analysis 

according to a tool prepared by the researcher to analyze the objectives of the 

document. After building the content analysis card, it was submitted to a pool 

of arbitrators to validate.The arbitrators were asked to express their opinions 

on the paragraphs of the tool in terms of the correctness of wording, clearness, 

language and suitability, as well as any appropriate proposals for improving 

the tool. Theanalysis tool stability wascalculated using the way of the 

differences between analysts, as the researcher has chosen(50) of the 

documentobjectives and analyzed them. After explaining the procedures 

followed in the analysis process, she asked another researcher to analyze the 

same previous objectives. Then, the content analysis card was calculated 

throughthe agreement coefficient by applying the Cobeer equation.In its final 

form, the tool was consisted of 26 rights, which included the principles of the 

rights of child, whoseinclusion in the objectives of the document is believed to 

be important.These rights were divided into four areas: the fetus' rights, 

infant's rights, child's rights and private rights. The main findings of the 

research were summarized as follows: The objectives of the curriculum of the 

Sharia sciences subjects for the primary and middle stages have included the 

principles of the rights of the child, which were repeated 967 times.However, 

most of the principles of the rights were implicitly represented by 79.42%. Of 

the child's rights principles whose inclusion in the objectives of the document 

is believed to be important, 23 out of the 26 rightscontained in the research 

tools, were included. There are no statistically significant differences between 

the primary and middlestages in the objectives that address the explicit 

principles of child's rights in the four areas in the goals of the two stages. 

There are no statistically significant differences between the primary and the 

middle stages in terms of the goals that address the implicit principles of the 

child's rights in the two areas of child's rights and the private rightsم  
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