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 إقــــــــــــــرار
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Journal of Judicial Verdicts 
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 نتيجة الحكم على الطروحة
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 ملخص الرسالة 
وضع تصور مقترح إلثراء كتب التربية اإلسالمية للمرحلة  إلىهدفت هذه الدراسة       

 األساسية العليا في المفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية.
 وتتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية: 

ما المفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية التي يجب أن تتضمنها كتب التربية  -9
 للمرحلة األساسية العليا في فلسطين؟اإلسالمية 

ما درجة توفر المفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية في كتب التربية اإلسالمية   -8
 للمرحلة األساسية العليا في فلسطين؟

ما المفاهيم المراد إثراؤها في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا الواردة في  -3
 ة؟ مجلة األحكام العدلي

واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث قام بتحليل كتب التربية اإلسالمية 
 من الصف السابع إلي الصف العاشر بجزئيه األول والثاني والبالغ عددها ثماني كتب.

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث بطاقة تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية من  
لسابع للصف العاشر، كما استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية، التكرار الصف ا

 والنسب المئوية، ومعادلة هولستي.
 توصلت الدراسة إلي:

 قائمة بالمفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية. ىتوصلت الدراسة إل 
  دة في مجلة وجود تباين واضح في مدى تضمن كتب التربية اإلسالمية للمفاهيم الوار

 األحكام العدلية.
 تضمين بعض المفاهيم الواردة في مجلة األحكام ى هاج التربية اإلسالمية بحاجة إلمن

 العدلية.
 توصيات الدراسة:

  تضمين مفاهيم مجلة األحكام العدلية في منهاج التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية
 العليا.

  كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العمل على التوازن في توزيع المفاهيم في
 العليا.

 .إقامة مؤتمرات وندوات متخصصة يتم فيها بيان أهمية تدريس الثقافة القانونية 
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 Abstract            1 الفصل

This study aimed at introducing a suggested proposal to enrich the books of 

Islamic education for higher basic grade with concepts included in the Journal 

of Judicial Verdicts (Al-Ahkam Al-Adliya). The study problem is summarized 

in the answer of the following questions: 

1. What are the concepts included in the Journal of Judicial Verdicts that 

should be included in the books of Islamic education for the higher 

basic grade in Palestine? 

2. What is the inclusion degree of such concepts in the books of Islamic 

education for higher basic grade in Palestine? 

3. What are the concepts required to be enriched in the books of Islamic 

education for the higher basic grade and included in the Journal of 

Judicial Verdicts? 

The researcher adopted the descriptive analytical approach, where he analyzed 

the two-part books of Islamic education from seventh to tenth grades totaling 

(8) books.  

In order to achieve the study objectives, the researcher used the content 

analysis card for the books of Islamic education from seventh to tenth grades. 

He also used the following statistical methods: frequencies, percentages, and 

Holsti equation. 

 

The study concluded with the following results: 

1. A list of concepts included in the Journal of Judicial Verdicts has been 

derived. 

2. There has been an apparent contrast in the span of inclusion in the 

books of Islamic education regarding the concepts included in the 

Journal of Judicial Verdicts. 

3. The Islamic education curriculum is requested to contain a number of 

concepts included in the Journal of Judicial Verdicts. 

The study recommendations: 

 It is necessary to include the concepts of the Journal of Judicial 

Verdicts in the Islamic education curriculum for the higher basic grade. 

 A balance in distributing such concepts among the books of Islamic 

education for the higher basic grade should be considered. 

 Conferences and specialized seminars should be convened to illustrate 

the importance of teaching the legal culture.  
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 .................... فك اهلل أسرهم....................إلى أسرانا البواسل ................

 وفقهم اهلل وسدد خطاهم....م والمعرفة في جميع الميادين.....إلى طالب العل

 حفظهم اهلل................... ..................إلى أحبائي وأصدق ائي..................
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 شكٌر وتقديرٌ 

ْذ َتَأذََّن َربُّك ْم َلِئن َشَكْرت ْم أَلَِزيَدنَّك ْم   [7]إبراهيم:  َلَشِديٌد (  َوَلِئن َكَفْرت ْم ِإنَّ َعَذاِبي  ۖ  قال تعال: )َواِ 

: القائل" (محمد صلى اهلل عليه وسلم)والصالة والسالم على خير البشر والمرسلين نبينا       
 (.179: 8من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل")أبو داود، ج 

نحمد اهلل على عظيم عطاياه، فهو المنعم بالقوة في لحظات الضعف، وهو المنعم بالعلم       
في أوقات الجهل، اللهم أنت أعنت فيسرت، ويسرت فأعنت، وأمددتني بعونك، وتوفيقك إلتمام 

 .أن يتقبل مني هذا العمل المتواضعهذه الرسالة، فلك الحمد أواًل وأخيرًا، سائاًل المولى عز وجل 

نه لمن دواعي سروري أن أتقدم بالشكر والتقدير لجامعتي الغراء، الجامعة اإلسالمية،         وا 
التي احتضنتني في جميع مراحل تعليمي الجامعي، كما أتقدم بالشكر والعرفان لسعادة الدكتور/ 

، وحسن رعايته، عبد المعطي رمضان األغا، الذي أفاض علّي من كريم خلقه، وسعة علمه
رشاداته القيمة، األثر الواضح في كل خطوة من  ،ني للبحثالذي دفع وكان لتوجيهاته الدقيقة، وا 

افًا بفضله علّي خطوات هذه الرسالة، فجزاه اهلل خيرًا فله كل الحب والشكر والتقدير، وفاًء واعتر 
األستاذ المتمثلة بــــــ:  هيئة المناقشة أعضاء إلى لشكر العميقكما أتقدم با، بعد اهلل عز وجل

 /الدكتور عبد الفتاح عسقول مشرفًا داخليًا،محمد  /الدكتور معالي وزير التربية والتعليم السابق
، على قبولهما لمناقشة رسالتي بكل صدر رحب والحرص النجار مشرفًا خارجياً عايش  بسام

 منهماعلى الوصول إلى مستوى من اإلتقان والدقة العلمية.

لجزيل لألستاذ: عبد الفتاح زيدان أبو غليبه، الذي ساعدني في عملية كما أتقدم بالشكر ا       
تحليل الكتب الدراسية، فأسأل اهلل أن يجزيه عني خير الجزاء.  كما أتقدم بالشكر ألخي 

 وصديقي األستاذ: أحمد فضل األغا، فله مني كل الحب واالحترام والتقدير.

 الباحث                                                                       

 جاسر حسين العمور
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 

 مقدمة 
تعتني التربية ببناء الشخصية بجوانبها المتعددة، لترقى بالمتعلم في جوانب حياته محدثًة       

بذلك ثورة في كيانه تواكب كل جديد فيما حوله من متغيرات في ظل االبتكارات العلمية 
، تنشط العملية التربوية التسارع غير المتناهي ف، وفي هذاوالتكنولوجية التي ال تكاد تق

بمكوناتها مرتبطة بما حولها وفق متطلبات الحياة وحاجات المجتمع، لتنتج الفرد الصالح الذي 
 يسعى للحياة مجتهدًا ليسهم في بناء حياة راقية يسعد فيها المجتمع. 

ة والراقية والهادفة والمتجددة التربية في أساسها مجموعة من األنشطة اإلنسانية اإليجابي      
والمتواصلة مع متغيرات الحياة وتطوراتها، فهي عملية تفاعل وتجارب وعطاء مستمر، بينها 

مدت أو توقفت التربية أو تخلفت أو ابتعدت عما يطرأ من و وبين اإلنسان  ذا ج  من حوله، وا 
مستجدات فإنها سوف تفقد عاماًل حيويًا من عوامل بقائها وتطورها وتفاعلها مع متطلبات 
اإلنسان وحاجاته المتجددة في دائرة التقدم التي ال تتوقف عن الدوران. ونحن اليوم نعيش زمن 

لواسعة في جميع الجوانب ومختلف االتجاهات وفي مقدمتها الجانب التربوي القفزات المتتابعة وا
التعليمي الذي تعطيه الدول المتقدمة واألمم المتحضرة قدرًا كبيرًا من العناية والرعاية ال يقف 
عند حد، والسبق الذي تحققه أي من هذه الدول في الجانب التربوي التعليمي ينعكس على 

 (. 8م، ص8112ارجي نماًء وتفاعاًل وتقدمًا. )الحميد، كيانها الداخلي والخ

"فالتربية والتعليم هما األساسان لالستثمار الحقيقي لإلنسان، وبهما َتْعم ر  األرض وتستقيم       
حركتها، ومن خاللهما يضع اإلنسان تصوراته لمنظومته الشاملة والمتكاملة لحركة حياته 

 (.93م، ص8118)عبد الرزاق، المتعددة األطراف لبناء حياته". 

"والمنهج الدراسي فوق هذا كله، هو المؤسسة المنوط بها ترجمة الفلسفة التربوية إلى أساليب     
جراءات تأخذ طريقها ليس إلى المدرسة فقط بل إلى حجرة الدراسة، فالمالحظ أن تطور  تدريس وا 

متأثرًا في ذلك بعوامل عدة منها:  مفهوم المنهج قد سار جنبًا إلى جنب مع تطور مفهوم التربية
الفلسفة السائدة في المجتمع، والحاجات القومية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع، والتقدم 
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العلمي والصناعي، والمفاهيم والنظريات النفسية المتعلقة بطبيعة اإلنسان وأساليب تعليمه 
ن بعض بل إنها تتفاعل معًا تفاعاًل وتعلمه. ولذلك فإن تلك العوامل ال تعمل منفصاًل بعضها ع

 (. 81م، ص8113عضويًا مستمرًا بحيث إذا تغير أحدها أثر في سائر العوامل. )محمود، 

التربية هدفها الرئيس بناء الفرد الصالح لدينه، ومجتمعه، ووطنه، ومن ثم تشييد الحضارة      
التربية كل جديد، وتسير مع  التي ال يخبو ضياؤها وال ينطفئ سراجها وهذا يتطلب أن تواكب

كل تطور بالوتيرة ذاتها التي تسير بها ثورة المعرفة والتكنولوجيا؛ ولتحقيق ذلك ال بد من إحداث 
تغيير في سلوك المتعلم من خالل التعليم المرتبط بالعمل، وذلك بإعطاء المتعلم الفرصة 

سة مؤسسة مهمة تعمل على لممارسة أنشطة متنوعة وبرامج داخل المدرسة وخارجها ، فالمدر 
إعداد المتعلم وبناء شخصيته بجوانبها كافة ليتوافق مع ذاته ومجتمعه متمسكًا بدينه من خالل 
المناهج الدراسية وما تقدمه من معارف وخبرات وأنشطة تسهم في تنمية المواهب والقدرات 

 عد المناهج من أبرز مكونات النظام التربوي ألي مجتمع. ت   حيثوصقلها 

فالتربية في اإلسالم منهج متكامل ي عنى بالجسم والروح والعقل، ومن أجل تكامل النظرة        
اإلسالمية إلى الحياة والوجود والمجتمع، جمعت التربية اإلسالمية بين تأديب النفس وتصفية 

عالء ألي الروح وتثقيف العقل وتقوية الجسم، فهي ت عنى بالتربية الخلقية والصحية والعقلية دون إ
جانب على حساب اآلخر. لذلك ينشأ المسلم سويًا قوي الصلة باهلل محققًا لرسالته في الحياة. أما 
غاية التربية فهي بناء اإلنسان وصياغته بالصورة التي يتمكن بها من حمل رسالة االستخالف 

 م(. 8112في األرض بالعبادة والتعمير. )شوقار، 

من الفرص التعليمية اإلثرائيه" )شحاته،  ود الطالب بمجموعةفالمنهج كتعريف هو "خطة تز    
 (.881م، ص8198

إن عملية التنشئة منوطة بالظروف الحياتية التي يعيشها الفرد وتحيط به وهي بطبيعة        
الحال متغيرة ال تستقر على حال، إذ تعيش المجتمعات عصر التقدم العلمي والتقني في ظل 

عولمة والثورة المعلوماتية التي أثرت في مظاهر الحياة االجتماعية والفكرية االنفتاح الحضاري وال
ما دفع الجهات التربوية والتعليمية المختصة للسعي من أجل إصالح النظام التعليمي ومواكبة 
التطورات العلمية والتقنية مما يتطلب أن تكون مناهج الدراسة في حركة تقويم وتطور دائمين 

ا ك تب في مجال االتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية هو " أن أهم ولعل من أروع م
العوامل المعاصرة التي تؤثر في المناهج هي التقدم العلمي والتقني والتطور في الفكر التربوي 
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عمومًا وفي البحث العلمي والتجريب التربوي واالتجاه إلى الدراسات المستقبلية على وجه 
ذلك ألن تخطيط ،االستفادة من هذه التطورات كلها على المناهج الدراسية  الخصوص". وتتوقف

لكي تسهم في تربية األجيال ، المناهج وتطويرها في المجتمع ينبغي أن يالحق هذه التطورات 
فالتصدي  ،وفق معطيات العصر دون تجأوز لحدود المنهج الرباني، القادرة على صياغة الحياة 

التربوية والخطط والمناهج نحو استيعاب المتغيرات في كلٍّ ِمن المتعلم  للتوجيه الشامل للنظم
ال يمكن تحقيقه بدون العمل العلمي .والمجتمع والمادة الدراسية واالتجاهات التربوية المعاصرة 

القائم على رؤية الواقع وحاجاته وعلى البحث العلمي والدراسة الموضوعية  ،المتجدد المستمر
وبهذا يمكن توقع فعالية المنهج وتحسن ، ريب قبل االنتقال إلى التطبيق والتعميم والتخطيط والتج

ليس فقط بالنسبة للتنمية البشرية للمجتمع ولكن  ،مخرجاته ومواكبته لمتطلبات المجتمع الشاملة
 (. 855-811م، ص  8119أيضًا بالنسبة لجميع جوانب العملية التعليمية. )شوق، 

ن كتب التربية اإلسالمية فجدير بنا أن نلقي الضوء على مفهوم المنهج والحديث هنا ع       
التربوي من وجهة نظر اإلسالم، فالمنهج التربوي ال بد أن يشتمل على تلك الحقائق الخالدة 
المستمدة من كتاب اهلل وسنة رسوله وما أجمع عليه فقهاء المسلمين، وما تم اكتسابه بالخبرة 

تجريب على أن يقدم ذلك من المدرسة في محتوى منظم مقصود الغايات، والمالحظة العملية وال
الغرض منه إيصال المتعلمين إلى مرتبة الكمال التي أرادها اهلل لكل مسلم لكي يكون قادرًا على 

م، ص 8199القيام بما كرمه اهلل به من حق الخالفة في األرض وعمارتها. )الهاشمي وعطية، 
75-71) 

فمن معايير جودة المنهج أن يهتم باالتجاهات والقيم والمفاهيم "إن محتوى منهج تربية         
الصغار والكبار في التطور اإلسالمي يهتم بالدرجة األولى بتصحيح المفاهيم واالتجاهات 
واالرتقاء باإلنسان كي يفهم روح العصر الذي يعيشه ويحدد موقفه منه وهويته فيه وبذلك 

لقدرة على إحداث التغيرات المناسبة ومواجهة التغيرات الوافدة وفقًا للمعايير يكتسب الدارس ا
 (. 812م، ص8193الموضوعية التي يؤمن بها وأهميتها في الحياة. )مدكور، 

ومن هنا جاء تصور مواكبة الكتب للتطور الحاصل في المناهج وبخاصة في كتب        
محتواها كل ما هو جديد في المفاهيم، حتى وصل التربية اإلسالمية وتطور الكتب لتجمع في 

مالت، هذا التطور للحياة المدنية التي تعبر عن عالقة الناس بعضهم ببعض في أمور المعا
بعض في المجتمع تظهر الحاجة إلى وضع قواعد وقوانين ب عضهم فأينما تظهر عالقة الناس ب

الح لكل زمان ومكان وهو دين يربي ومبادئ تنظم هذه العالقة وحيث إن اإلسالم دين شامل وص
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الفرد على كل فضيلة، بحيث يكون عبدًا صالحًا ومصلحًا ليحمي مجتمعه من كل آفة أو فساد، 
ومن المعلوم عند العلماء أن علم الفقه الجليل بحر ال ساحل له، وأن استنباط غرر المسائل 

في الكتب الفقهية الجليلة  الالزمة منه يتوقف على مهارة فائقة وملكة راسخة وال سيما أن
المصنفة في المذهب الحنفي اختالفات كثيرة، فمختلف األقوال المختارة منها وذكر األدلة 
ووضعها في شرح لمؤلف عظيم القدر كالمجلة من األمور الصعبة التي تحتاج إلى بحث و 

 (.2م،ص8113استقصاء،)حيدر،

العمل والتمسك بالمفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية، المستمدة من  يمكنولذلك        
الفقه اإلسالمي، وهذه المفاهيم هي بمثابة أول قانون إسالمي مستمد من أحكام الشريعة 
اإلسالمية على المذهب الحنفي ولما لهذه المفاهيم من أثر إيجابي على حياة الطالب لمعرفة 

ي المرحلة األساسية العليا، لما تمتاز به هذه المرحلة من خصائص حقوقه وواجباته وخاصة ف
عقلية وجسمية ونفسية فالطالب في هذه المرحلة في بداية مرحلة االنطالق للحياة العملية في 

 المجتمع بحاجة إلى هذه المفاهيم لتعينه على مواجهة أعباء الحياة. 

ن الكتب المدرسية المفاهيم، مثل المفاهيم وهذا ما أوصى به كثير من الباحثين بتضمي        
مفاهيم فقه الواقع، المفاهيم الصحية، الوقائية ... كما في  –المفاهيم القانونية  –االقتصادية 

م(، أوصى بضرورة تضمين مناهج الدراسات االجتماعية بالمفاهيم 8111دراسة األغا والفراني )
م(، بضرورة تطوير المناهج التعليمية القائمة 8197االقتصادية اإلسالمية، وأوصى أبو دراز )

م( بضرورة 8199وضمان التوزيع العادل لمفاهيم التربية االقتصادية، كما أوصت دراسة السيد )
تضمين الثقافة القانونية ضمن مقررات المرحلة الثانوية العامة والفنية، كما أوصت وزارة التربية 

بالمفاهيم  م(، بضرورة إثراء المقررات الدراسية8195عداده )والتعليم رام اهلل في الدليل الذي تم إ
 الحقوقية والقانونية. 

دراسات لتلقي الضوء الوبناء على ما سبق جاءت هذه الدراسة مكملة لما سبقتها من        
ة ومدى توفر المفاهيم الواردة في مجل ،على كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا

، وقد لمس الباحث من خالل استطالعه آلراء بعض المشرفين في هذه الكتب ،عدليةاألحكام ال
التربويين ، وبعض المعلمين ، أن المفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية تكاد ، أن تكون 
غائبة من المناهج ،وان تناول بعض هذه المفاهيم يتم بشكل سطحي، بدون تعمق ، وهذا ماتم 

تدريسي لمقرر التربية اإلسالمية ،للمرحلة األساسية العليا، لمدة ثمان  مالحظته من خالل
 سنوات.
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 مشكلة الدراسة: 
مما سبق ذكره نبعت مشكلة الدراسة وهي كيف يمكن إثراء كتب التربية اإلسالمية        

 للمرحلة األساسية العليا بالمفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية، ويتفرع عنها األسئلة التالية: 

ة ما المفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية التي يجب أن تتضمنها كتب التربية اإلسالمي-9
 للمرحلة األساسية العليا في فلسطين؟

ما درجة توفر المفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة -8
 األساسية العليا في فلسطين؟ 

ما المفاهيم المراد إثراؤها في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا الواردة في مجلة -3
 العدلية؟ األحكام 

 أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى: 

التعرف إلى مفاهيم مجلة األحكام العدلية التي يجب أن تتضمنها كتب التربية اإلسالمية  (9
 للمرحلة األساسية العليا في فلسطين. 

التعرف إلى درجة توفر مفاهيم مجلة األحكام العدلية في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة  (8
 األساسية العليا في فلسطين. 

التعرف إلى صور إثراء كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا بمفاهيم مجلة  (3
 األحكام العدلية. 

 أهمية الدراسة: 
ا األولى على المستوى المحلي التي تتناول موضوع البحث تكمن أهمية الدراسة في كونه      

على حسب علم الباحث. وهي تسهم في مساعدة المتعلمين على فهم األحكام الواردة في مجلة 
األحكام العدلية، وتبرز دور كتب التربية اإلسالمية في سد حاجات المجتمع ألن الحاجة 

حقوقه المدنية وماله وما عليه في جانب أصبحت ملحة لضبط سلوك األفراد وتوعية الفرد ب
 المعامالت المالية. 
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في ظل ضياع الحقوق بسبب الرفاهية والكماليات، تأتي هذه الدراسة لتوجيه األنظار إلى أهمية 
وجود مفاهيم تربط المعامالت المدنية في الكتب المدرسية عامة وكتب التربية اإلسالمية خاصة، 

ى القضايا التربوية التي تقدم للطلبة وتضبط سلوكياتهم، فأحكام وكذلك قد تسهم في دراسة إحد
 مجلة األحكام تستحق الدراسة والوقوف عندها. 

 يمكن أن يستفيد من هذه الدراسة: 
 مخططو ومقومو المناهج الفلسطينية.  -
 المدرسون والمشرفون في المدارس الفلسطينية.  -
 الباحثون في هذا المجال.  -

 حدود الدراسة: 
 تقتصر حدود هذه الدراسة على: 

 كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا.  -
 م. 8192-8197الحد الزمني: العام  -

 مصطلحات الدراسة: 

 .اإلثراء في اللغة: من الفعل أثرى يثري، أي جعله غنيا، ونماه واستثمره 

لى المناهج المقررة للطلبة م(: "بأنه إدخال تعديالت أو إضافات ع8111اإلثراء: يعرفه جروان )
العاديين حتى تتالءم مع احتياجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين في المجاالت المعرفية 

 واالنفعالية واإلبداعية والحس حركية". 

  

  المفاهيم: تطلق على تصور ذهني لمجموعة من األشياء تجمعها صفات أو سمات أو
ينها ويعبر عنها بعبارة أو كلمة أو لفظ خصائص مشتركة وتوجد بينها عالقات تربط ب
 (.81م، ص8193أو مصطلح أو اسم أو عنوان أو رمز. )عسكر،
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ى مجموعة من العناصر المتقاربة (: صورة ذهنية تشير إل159م، ص8195وتعرفه المواجدة )
 عنها بكلمة. يعبر و 

المدنية الواجب ويرى الباحث بأن المفاهيم هي مجموعة من المدركات العقلية عن المعامالت 
توافرها في منهج التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا، ويعبر عنها بكلمة. وفي هذا البحث 
تم تحديد المفاهيم من خالل عرض القائمة على مختصين لتحديد المفاهيم المناسبة، الواردة في 

 مجلة األحكام العدلية.

 وحدانيته تنشئة تبلغ أقصى ما اإليمان باهللا تنشئة الفرد على التربية اإلسالمية: "بأنه ،
تسمح به إمكاناته، وطاقاته حتى يصبح في الدنيا قادرًا على فعل الخير لنفسه، وأمته 

م، 8191وعلى االستخالف في األرض، وجديرًا في اآلخرة ببر اهلل وثوابه". )حلس، 
  (. 87ص
 

 :( المتضمنة في الفقه اإلسالمي.هي المعامالت المالية )المدنية مجلة األحكام العدلية 

أو هي مجموعة المفاهيم الواردة في الفقه الحنفي المتعلقة بقسم المعامالت دون العبادات. والتي 
األمانات )الوديعة،  –الرهن  –الحوالة  –الكفالة  –اإلجارة  –تشمل المفاهيم التالية :) البيع 

–الشركات -ر واإلذن واإلكراه والشفعةالحج –الغصب واإلتالف –الهبة–اإليداع، العارية( 
 القضاء(.  -حق البينات والتحليف–حق الدعوى–اإلقرار –الصلح واإلبراء –الوكالة 

  المرحلة األساسية العليا: هي إحدى مراحل العملية التعليمية في وزارة التربية والتعليم في
 فلسطين. 

  كتب التربية اإلسالمية: هي الكتب المقررة في التدريس على صفوف المرحلة األساسية
م(.8192-8197العليا )السابع، الثامن، التاسع، العاشر( في فلسطين للعام الدراسي )



 
 

                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 ثانيالفصـــل ال               

النظرياإلطار   
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

يتضمن هذا الفصل الحديث عن اإلثراء في المناهج وعن التربية اإلسالمية، والتربية القانونية،  
وخصائص النمو في المرحلة األساسية العليا، وعن مجلة األحكام العدلية وفيما يلي عرًض لهذه 

 المحاور: 
.المحور األول: إثراء المناهج  

 المحور الثاني: منهج التربية اإلسالمية.
ور الثالث: التربية القانونية.المح  

 المحور الرابع: خصائص النمو لطالب المرحلة األساسية العلية وتطبيقات تربوية عليها.
 المحور الخامس: مجلة األحكام العدلية.

 

.المحور األول: إثراء المناهج  
مستويات ويتكون هذا المحور من النقاط التالية، مفهوم اإلثراء، وأغراض اإلثراء،           

 اإلثراء، العوامل التي تساعد في اإلثراء، شروط اإلثراء، والفرق بين مفهومي اإلثراء والتطوير.
اإلثراء من الثراء بمعنى اإلغناء و اإلغناء و المنهاج عندما يثرى ، يغنى ، فيحسن استيعابه 

ر المنهاج أربعة : الكتمال عناصره لتزداد فاعليته و بالتالي يسهل بلوغ أهدافه ولما كانت عناص
األهداف ، و المحتوى و األنشطة ، و الخبرات ، و التقويم فإن اإلثراء قد يكون زيادة أو تنمية 

، و تفعياًل في األنشطة و  كليهما في األهداف ، أو تحسينًا في المحتوى نوعًا أو كمًا أو
أن اإلثراء يؤكد على  إخصابًا في الخبرات أو دقة و تنوعًا في القياس و التقويم على اعتبار
  شمول التكامل والتوازن بين عناصر المنهاج باعتباره نظامًا مفتوحًا متكامالً 

 ( .921م،ص8192مطر، )األستاذ،
ويعتبر الباحث أن  إثراء المناهج التعليمية يهدف إلى تنمية مهارات التفكير اإلبداعي ، ثم      

إيجاد مهارات  التفكير النوعي في التعليم ، فاإلثراء  يعتبر من الضروريات في المناهج 
و أن المجاالت أ أحدالتعليمية و ذلك  للحاق  بركب التقدم العلمي و التخصصي الدقيق، في 

 ، أو شعب من الشعوب أو مجتمع من المجتمعات ، تفرض  ف التي تمر بها األمة الظرو 
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عليه إثراء المناهج  و من األمثلة على ذلك مادة الثقافة اإلسالمية أ دخلت على المناهج في 
الدول العربية ، نتيجة الصراع العربي اإلسرائيلي  ، ومن أمثلة  اإلثراء  في فلسطين ، إثراء 

ت الدراسية ، في المنهج القديم  ، بمادة عن القدس و األقصى عندما بدأت  بعض المقررا
 عملية التهويد في القدس الشريف .

 أولا: مفهوم اإلثراء.
 هناك أكثر من تعريف لإلثراء ونسرد هنا بعضًا منها:

  اإلثراء اصطالحًا: هو إغناء أو إحداث زيادة أو إضافات تكمل نواقص معينة اكتشفها
في أي من عناصره نتيجة تحليل المنهاج بمفرداته وأهدافه المنشودة. )بلقيس  المربون
 (5م، ص9121وشطي، 

  ،م(: بأنه عملية مهمة جدًا في بناء المناهج ومن المهم والضروري 8193ويعرفه )قلوب
أن يشتمل على كل عناصره وهي )المحتوى واألهداف واألنشطة والخبرات( وأن يتم 

 كمية أو نوعية للمنهاج وبشكل متوازن دون أن يطغى جانب على جانب.اإلثراء بزيادة 
 ،(: تعد عملية اإلثراء للمنهاج عملية عالجية 2م، ص8112ويعرفه )عفانة واللولو

 محددة تتناول الجزئيات التي تكتشف فيها التغيرات وتظهر فيها المشكالت.
  ،أو بتنمية األهداف أو (: اإلثراء قد يكون بالزيادة 1م، ص8117ويعرفه )النادي

ضافة خبرات ذات دقة وتنوع في كليهما بتحسين النوع أو الكم أو  وتفعيل األنشطة وا 
راء يؤكد على الشمول والتكامل والتوازن بين عناصر ثقياس والتقويم على اعتبار أن اإلال

 المنهاج باعتباره نظامًا كما سبق اإلشارة إليه.
  ،ل تعديالت أو إضافات على المنهج، سواء في م(: بأنه إدخا8195ويعرفه )السر

المحتوى بإدخال إضافات بعض مهارات التفكير، مثاًل أو تضمين المحتوى بعض القيم 
أو تعزيز بعض الخبرات الجديدة أو استخدام استراتيجيات حديثة، أو أنشطة معينة، 

، أو تنمية قدرات وذلك إلثراء بيئة التعلم وخبراته، وتلبية حاجات فئات معينة من الطلبة
 أو مهارات معينة، أو تنمية قيم معينة لديهم.

 ،(: بأن عملية اإلثراء تتركز على المحتوى الدراسي 95م، ص  8195ويعرفه )شقورة
لما له من تأثير كبير في تشكيل خبرات المتعلم وفي تصميم أنشطة التعليم والتعلم التي 

فيها فالمحتوى الدراسي يحتل مكان القلب تعد وسيلة لتحقيق األهداف التربوية المرغوب 
ذا كانت أهداف المنهاج تجيب عن التساؤل لماذا  في المنهاج من منظوره الحديث وا 

 نعلم؟ فإن المحتوى يجيب بدوره على التساؤل كيف نعّلم ونتعلم؟



17 

 

  ،حداث زيادات أو 98م، ص8199وتعرفه )أبو منديل (: اإلثراء إغناء المناهج وا 
اقص معينة اكتشفها المربون في أي من عناصره يسد هذه الثغرات إضافات تكمل نو 

واستكمال جوانب القصور التي وجدت لجعل المنهاج أكثر انسجامًا مع األهداف 
 التربوية وفلسفتها.

  ويرى الباحث: أن اإلثراء عملية إضافة جزئية أو كلية لعناصر المنهج أو بعضها في
فيها، في موضوع معين، ويقوم بعملية اإلثراء  مادة من المواد التي ثبَت االفتقار

 المعلمون والمشرفون والخبراء، سواء بشكل فردي، أو جماعي.

 ثانياا: أغراض اإلثراء:
يهدف اإلثراء إلى تجويد المنهاج وتحسينه بزيادة فاعليته والتقليل من الوقت أو الجهد المبذول 

 أغراض اإلثراء وتشمل ما يلي:في تحقيق أغراضه أو تثبيت آثاره، وتتعدد جوانب 
ساعد ذلك على نمو  –اتساعًا وعمقًا  –اإلثراء لبناء مفهوم، فكلما كثرت األمثلة  -

 المفهوم.
اإلثراء للتدرج في التجريد أو التبسيط أو إدخال متطلبات مسبقة لجعل الموضوع أكثر  -

 وضوحًا.
 اإلثراء لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين. -
 م(.8193فجوة تنظيم المنهاج وتسلسل الخبرات، )كلوب،  اإلثراء لسد -
  ،أن الغرض من اإلثراء هو الكشف عن قصور 5م، ص8112ويرى عفانة واللولو )

األهداف أو المحتوى أو األساليب وهو عملية عالجية محدودة تتناول الجزئيات التي 
 تكتشف فيها المشكالت.

  ،ء يهدف لتوظيف المعلومات في (: أن اإلثرا97م، ص8191ويرى )أبو الشريف
الحياة ولمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين واإلثراء لسد فجوة تنظيم المنهاج وتسلسل 

 الخبرات.
 (: أن من أغراض اإلثراء تحسين وزيادة 92-93م، ص 8199ترى )أبو منديل، و

لومات فاعلية المنهاج فمن الضروري أن يكون اإلثراء سهاًل ومتدرجًا وأن يعطي مع
مفيدة، كما يكون مراعيًا للفروق الفردية بين الطالب وأن يوفر اإلثراء فرصة للمتعلمين 
إلثبات ذواتهم في مجاالت المعرفة المختلفة ويجعلهم قادرين على حل المشكالت 

 المختلفة.
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 :يرى الباحث: أن اإلثراء يسعى إلى تحقيق التالي 
أثناء، التعامل معها من قبل المختصين، في سد الثغرات وجوانب القصور في المناهج 

جميع عناصر المنهج، فمثاًل، اإلثراء يكون في أهداف المناهج في جميع مجاالت 
 األهداف، المعرفي والوجداني والنفس حركي.

كما يكون اإلثراء في المحتوى العلمي للمادة ومدى ارتباطه بحياة الطالب، وبمجتمعهم، 
والخبرات التعليمية، وذلك من خالل إدخال وسائل تعليمية  ويكون اإلثراء في األنشطة

 مناسبة تساعد على التعليم، بيسر وسهوله وتكون أكثر إمتاعًا وتشويقًا.
أما اإلثراء في مجال التقويم، فيكون من خالل استخدام أساليب بديلة للتقويم التقليدي، وذلك 

 من خالل استمرارية عملية التقويم.

 اإلثراء. ثالثاا: مستويات
هناك مستويات لإلثراء الجيد تبعًا للحاجة فقد يكون عامًا على مستوى الدولة أو مستوى محلي 

 أو مستوى فردي:
يتم على مستويات الدولة أو الكيان الشامل نتيجة الحاجات الوطنية  اإلثراء العام: .9

مثال ، و إلدخال عنصر تربوي جديد أو لتوصية داخلية أو خارجية أوجده تغير طارئ
إليه كتب العلوم في كل البالد واهتمت بعض  التلوث إثراء سعتذلك: االهتمام بالبيئة و 
بالصحة اإلنجابية، والتربية الجنسية، وحقوق اإلنسان، وبالتالي الدول بتنظيم األسرة و 

توزع الجهود على المدارس ويتم اإلثراء بمساعدة الخبراء و  قامت بإدخالها في مناهجها
 (.927م، ص8192لتعليمها. )األستاذ، مطر،مع تعليمات 

وغالبًا ما تزرع المادة اإلثرائية في مواضيع مناسبة فقد تضاف حقوق اإلنسان في مادة  
 التربية الوطنية.

: يتم في أقاليم محددة من الدولة أو في مناطق معينة كأن يتم في قطاع اإلثراء المحلي .8
مياه البحر بزيوت البواخر وهذا النوع من غزة مثاًل إثراء منهج العلوم بموضوع تلوث 

اإلثراء تقوم به مديريات التربية والتعليم المحلية بالتعاون لتنظيم وضمان مثل هذا النوع 
من اإلثراء من خالل جهود المشرفين التربويين والنشرات المحلية والدورات التربوية أثناء 

توزع على معلمي المادة، )األستاذ الخدمة وقد تعد مذكرات بسيطة لبيان كيفية اإلثراء 
 (.238م،ص8119ومطر،

ويتم في حجرة الصف دون اتفاق مسبق بين مجموعة من المعلمين  اإلثراء الفردي: .3
ودون استعداد جماعي أو إعداد متفق عليه موحد وهو يتصل بتفريد التعليم وتفعيل 



16 

 

ن لم التعلم وتقليل الفاقد في العملية التعليمية فما يهم تالميذ الف صل يأتي به المعلم وا 
يكن في المقرر فقد يهتم طالب مستوى دراسي معين دون غيرهم بموضوع االستنساخ 
وأطفال األنابيب خالل دراسة التكاثر في الثديات وهنا يعد المعلم منفردًا أو بمشاركة 
الطالب أو الخبراء أو المتخصصين بإثراء هذا الموضوع من خالل محاضرة أو 

 (.922م، ص8192أو مطبوع أو فيلم.)األستاذ و مطر، موضوع شفوي
في شتى مجاالت الحياة، فاإلثراء يكون على   ويرى الباحث: أن اإلثراء يهدف إلى التقدم 

، ويقوم الباحث باإلثراء المحلي ويأمل عدة مستويات منها ما هو محلي أو قومي أو عالمي
 .العالميأن يتطور بعد ذلك فيصبح على المستوى القومي او 

 رابعاا: العوامل التي تساعد في اإلثراء.
(: أن هناك عددًا من العوامل تسهم في عملية اإلثراء 233م، ص8119يرى )األستاذ ومطر،

 منها:
 إطالع المعلم على مصادر إضافية غير الكتاب. .9
 اشتراك المعلمين في تصميم العملية التعليمية. .8
 ية.التفكير اإلبداعي ومراعاة الفروق الفرد .3
 فهم المعلمين لإلثراء أغراضه وأساليبه ومجاالته خالل التدريب أثناء الخدمة. .2
 االتجاه اإليجابي نحو التجديد والتحديث .5

 خامساا: شروط اإلثراء الجيد.
 اإلثراء الجيد ال بد أن تتوافر فيه الشروط التالية:

 به قصور. أن يكون اإلثراء وظيفيًا لسد ثغرة أو استكمال نقص، أو معالجة جانب .9
أن يكون اإلثراء شاماًل ومتكاماًل ومترابطًا بين عناصر المنهاج األربعة: األهداف  .8

 م(.8199والمحتوى واألنشطة والتقويم. )أبو منديل ،
يكون على مستوى فردي، محلي، عام، ولكن أكثرها انتشارًا هو  –اإلثراء كما تقدم  .3

المحلي الذي يتم في مناطق تعليمية  الفردي الذي يتم في الفصل ويقوم به المعلمون ثم
 يقوم به خبراء تربويون. –وهذا قليل الحدوث  –محددة من البالد ثم اإلثراء العام 

 اإلثراء عملية مستمرة وهي تتم خالل بناء المنهاج وخالل عملية تجريبية وخالل تنفيذه. .2
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من حيث تنظيم اإلثراء عملية بنائية جزئية محددة ينبغي أن تتم في الموقع المناسب  .5
المحتوى والخبرات، ويمكن أن تكون إضافية وليس من الضروري أن تزرع في الكتاب 

 (.921 – 921م، ص 8192المدرسي. )األستاذ ومطر، 
يرى الباحث: أن المحتوى الدراسي هو عنصر مهم من عناصر المنهاج وأحد مقومات 

التطور العصري وتلبية الحاجات  العملية التعليمية، التي تحتاج إلى تطور وتعديل لمواكبة
لجيد الشامل، يأتي لسد القصور في المناهج، فهي ال االفردية واالجتماعية والعلمية، واإلثراء 

 تخلو من القصور، بسبب التطور والتقدم الحضاري واإلنساني.

 سادساا: الفرق بين مفهومي التطوير واإلثراء.
للجوانب المختلفة للمنهاج حيث إنها تركز على  تستند عملية التطوير على دراسة عملية     

أساسيات بناء المنهاج ومكوناته دون استثناء في حين تنصب عملية اإلثراء على جانب واحد 
بعينه من جوانب المنهاج أال وهو المحتوى الدراسي إذ تجري للمحتوى عمليه إغناء لمكوناته 

المحتوى في نموذج، معين بطرق  سواء أكان ذلك من حيث توفير مهارات معينة أو جعل
وأساليب عرض معينة تتيح للمتعلم الفرصة للتفكير واكتساب المهارات المرغوبة وهذا يعني أن 

 (.929م، ص 8112اإلثراء عملية جزئية من عملية التطوير. )عفانة واللولو، 
 الي:يذكر الباحث: أمثلة على مفهومي التطوير واإلثراء، كما هو موضح في المثال الت

قد يكون اإلثراء في عناصر المحتوى ونذكر هنا عنصر األهداف فقط، فاإلثراء يكون  -9
 في مجال من مجاالت األهداف، أو يشمل المجاالت الثالثة.

  إثراء األهداف في المجال الواحد، فبعملية اإلثراء نقيس أكثر من مجال في الهدف
 الواحد.

لطالب بين خمس دول عربية من حيث مثال/ يذكر الطالب خمس دول عربية، يقارن ا
 المساحة وعدد السكان والمناخ، هنا نقيس تذكر ومقارنة وتنبؤ.

 .قد يكون اإلثراء لألهداف بتنوع مجاالتها 
 فاألهداف قد تكون في مجال واحد، فقط، فتصبح باإلثراء معرفية ومهارية وجدانية.

 يشمل أكثر من مجال.مثال/ يحرص الطالب على الصالة في أوقاتها.  هذا الهدف 
التطوير وهذا األ سلوب يسعى إلى إضافة مادة جديدة كاملة أو جزئية إلى المنهج لتكمل ما -8

يفتقر إليه المنهج، لتحسين مستوى الطالب ويمكن ذلك بإضافة مادة دراسية كاملة أو جزء معين 
 كوحدة دراسية، أو فصل معين في الكتاب.
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العسكرية في بعض البالد العربية في مناهجها نتيجة للصراع العربي مثال / إضافة مادة التربية 
 اإلسرائيلي.

ن اإلثراء جاء نتيجة الحاجة و اكتشاف افتقار في عناصر إيرى الباحث: أنه يمكن القول     
المنهاج، األهداف و المحتوى و األساليب والوسائل المستخدمة في تطوير المادة التعليمية 

أدوات التقويم ووسائله أو لظهور غموض في أي عنصر من عناصر المنهاج، وتنفيذها أو في 
 .يكون إثراًء فعااًل وناجحاً ، لكي منهاج حيث إن له أنواعًا وشروطاً ويركز اإلثراء على عناصر ال

 المحور الثاني: منهج التربية اإلسالمية.
وأهداف التربية  اإلسالمية،مفهوم التربية  ويتكون هذا المحور من النقاط التالية:       

اإلسالمية في المرحلة األساسية العليا، األهداف العامة لتدريس التربية اإلسالمية، وطرائق 
تدريس التربية اإلسالمية، والتخطيط لتدريس التربية اإلسالمية، والمحتوى الدراسي للتربية 

في التربية اإلسالمية  اإلسالمية في فلسطين، والعولمة ووسائل االتصال الحديثة وأثرها
 .واستشراف المستقبل

 أولا: مفهوم التربية اإلسالمية.
يتخذ مفهوم التربية اإلسالمية وجهات نظر مختلفة، تعكس اهتمامات أصحابها، وطريقة        

 تفاعلهم مع المفهوم ما بين مضيق لها وبين موسع لها فمن هذه التعريفات ما يلي:
ن المفاهيم التربوية (: التربية اإلسالمية هي منظومة م91م، ص8117يرى )علي، سعيد،

، والخبرة التربوية لى القرآن الكريم والسنه النبويةالمتصلة التي تستند في اشتقاقها إالمتكاملة و 
اإلنسانية القادرة على المختصين بهدف بناء الشخصية وتصاغ من قبل جماعة من الخبراء و 

التطبيقات العملية التي يؤدي من اإلجراءات و  نها ترسم عددًا إواالستخالف حيث  ةدابتحقيق الع
 .كها سلوكًا يتفق وعقيدة اإلسالمتنفيذها إلى أن يسلك سال

(: بأنها تنشئة اإلنسان المسلم من حيث نواحيه 95م، ص8115ويذكر )القادري،       
ية واألخالقية واإلدارية المختلفة وتكوينه من خالل الناحية الصحية والعقلية واالعتقادية والروح

واإلبداعية في جميع مراحل نموه، في ضوء المبادئ والقيم التي نادى بها اإلسالم، وفي ضوء 
 أساليب وطرق التربية التي بّينها.

(: على أنها تنشئة الفرد على االيمان باهلل، ووحدانيته 87م، ص8191ويعرفها )حلس،     
وطاقاته، حتى يصبح في الدنيا قادرًا على فعل الخير تنشئة تبلغ أقصى ما تسمح إمكاناته، 

 لنفسه وأل مته، وعلى خالفة اهلل في األرض وجديرًا في اآلخرة برضى اهلل عز وجل.
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ويرى الباحث: بأن التربية اإلسالمية نظام شامل، يسعى لتحقيق شخصية الفرد الصالح        
وهي اإلعمار في األرض واالنتفاع  في المجتمع، لكي يقوم بوظيفته التي خلق من أجلها،

 تعالى.بثرواتها، وفق منهج اهلل 

 .في فلسطين ثانياا: األهداف العامة للتربية اإلسالمية
يقصد باألهداف العامة تلك التغيرات المرغوبة التي تسعى التربية إلى تحقيقها والتي تعد      

أقل خصوصية من األهداف الخاصة، أقل عمومية، وأقرب مثااًل من الهدف األعلى )الغايات(، و 
وهي قد تكون للنظام التربوي ككل، وقد تكون لمرحلة معينة، من مراحل التعليم، وتحديد 
األهداف العامة ووضوحها أمر غاية في األهمية، بالنسبة للعملية التربوية، وعلى مستوياتها 

 علم وللطالب ولولي األمركافة، فوضوح األهداف مهم لواضعي السياسة التعليمية وللمدير وللم
 (.983،8112)الجالد،

 األهداف العامة للتربية اإلسالمية في فلسطين:

   .يعظم القرآن الكريم 
 .يذكر أثر االيمان بالرسل والمالئكة على المؤمن 
 .يؤمن بالرسل والمالئكة 
 .يذكر الحكمة من إرسال الرسل 
  .يعرف مفهوم اإلسالم 
   .يوضح عالقة البشرية باإلسالم 
 ر الصحابة وتحملهم االذى في سبيل نشر الدينبيقدر ص.     
  .يذكر بعض صور البطولة والفداء في الغزوات 
    .يقدر الصحابة 
   .يستشعر رحمة اهلل بعباده 
    .يمّيز بين السلوك اإليجابي والسلوك السلبي في الطرقات 
 ي محاورة أقوامهميبين صبر األنبياء والمرسلين ف.  
   .يستشعر فضل األنبياء والمرسلين 
   .يقدر العدل االلهي من خالل اليوم اآلخر 
  يحرص على التمسك بأحكام وحقائق الدين اإلسالمي ألهمية ذلك في أحداث ومراحل

   .اليوم اآلخر
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 يبين كره اليهود للمسلمين وخيانتهم. 
 يوضح خطورة المنافقين على الصف المسلم.       
    .يتعرف الى مفهوم االمن   
    .يبادر إلى فعل الطاعات وترك المنكرات 
   .يستشعر عظمة اهلل تعالى 
 يحرص على القيام باألعمال التي تزيد االيمان.   
  .يستشعر عظمة وقدرة اهلل تعالى على البعث والنشور 
 يبين خطورة المنافقين على الصف المؤمن.      
 مة اهلل. يحرص على إعالء كل       
   .يبين أهمية الممتلكات العامة والمال العام في الحياة 
      .يوضح عداوة الشيطان لإلنسان   
  .أن يلتزم اللباس الشرعي   
  اإلسالمية.يتعرف الى مفهوم الدعوة     
 أن يستنتج مساواة الرجل والمرأة في التكليف والمسؤولية. 
 يوضح عالقة المسلمين بالمشركين.  
     .يشرح أهمية الوالء والبراء 
  لى.اهلل تعا أن يستدل على أن الرزق بيد 
 تعالى يوضح مكانة األنبياء عند اهلل.  
 يؤمن بقدرة اهلل على البعث              
 يقدر بالد الشام وفلسطين.     

يعدد حقوق الفرد على المجتمع.    م(8197-م8192)وزارة التربية والتعليم،
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 ثالثاا: أهداف التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية العليا.
قية العناصر، من تمثل األهداف التربوية أهم عناصر المنهج المدرسي، إذ تترابط ب     

، وبهذا فإن اختيار تلك األهداف والتقويم، واألنشطة التعليمية والوسائلواألساليب المحتوى، 
تدريس التي يسعى التربويون إلى إكتسابها للمعلمين في أثناء من أهم جوانب ال ودراستها ت عد

حداث رؤية أالخدمة أو بعدها. كما  ن تحديد األهداف له أهمية في تنظيم خطوات التدريس، وا 
 (.931م، ص8118واضحة لتنفيذه. )موسى،

 ومن أهم هذه األهداف في مرحلة التعليم األساسي:
الطالب، وما يتعلق بهذا اإليمان من أركان العقيدة تعميق اإليمان باهلل تعالى في نفس -9

 اإلسالمية األخرى.
توثيق صلة الطالب باهلل تعالى وتنمية شعور مراقبة اهلل له، وأن اهلل مطلع عليه في شتى -8

 شؤونه وتصرفاته.
 تمتين صلة الطالب بالقرآن الكريم تالوة وتفسيرًا وحفظًا.-3
واالقتداء به في أقواله وأفعاله واتخاذه مثاًل ( يه وسلم صلى اهلل عل)ترسيخ محبة الرسول -2

 أعلى في حياته، واتخاذ سيرة الصحابة والتابعين والعلماء والعاملين نماذج بشرية يقتدى بها.  
 القولية والفعلية، حفظًا وفهمًا. (صلى اهلل عليه وسلم)تمتين صلة الطالب بسنة الرسول -5
سالمية التي تعمل على إيجاد الجيل المسلم القادر على مواجهة تقوية االتجاهات والقيم اإل-1

تحديات العصر، والتفاعل مع المجتمع بروح من التفاؤل والثقة، والتعاون في ضوء هدي 
 اإلسالم.

الوقوف على شمولية األنظمة اإلسالمية في معالجتها لمختلف القضايا السياسية واالقتصادية -7
 (.987م، ص8112د،واالجتماعية وغيرها. )الجال

يرى الباحث: أنه يتضح من األهداف السابقة الخاصة بالتربية اإلسالمية للمرحلة األساسية 
نما ما ذكر هو جزء ألهم األهداف التي ترتبط  العليا، أنه ال يمكن حصر هذه األهداف، وا 

 وحياته اليومية.
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 رابعاا: طرائق تدريس التربية اإلسالمية:
من الصناعات تستند إلى مجموعة من المبادئ التي ينبغي مراعاتها  التدريس صنعة      

واألخذ بها وبدون طريقة التدريس ال تنتقل األفكار والمعارف والمعلومات والمهارات والخبرات 
واالتجاهات من المعلم إلى المتعلم. فالعملية التربوية تعطي ثمارها إذا و جد التوجيه واإلرشاد 

واإلرشاد هي عملية متداخلة مترابطة وعلى قدر نجاح المدرس في طريقة فالتدريس والتوجيه 
تدريسه يكون نجاحه في عمله كمدرس، والزال المدرس الماهر والناجح في طريقة تدريسه هو 

 (.21م، ص8113صاحب الحظ األوفر في النجاح في عمله كمدرس )الشمري،
 تبعًا لعدة معايير منها:وتتنوع طرائق التدريس في التربية اإلسالمية وتتعدد 

: طرائق التدريس تبعًا للعمليات العقالنية: ويرى التربويون أن التعلم يتحقق بإحدى طريقتين أولا 
 هما. 

الطريقة الكلية، تقوم هذه الطريقة على تقديم النموذج والمثال أو المعيار المرجعي للمعرفة -9
أخرى، منها ما ينتمي لهذا النموذج أو المثال والخبرة، ثم تعرض على المتعلم مواقف وخبرات 

ومنها ما ال ينتمي إليه، ثم يطلب من المتعلم تصنيف المعارف والخبرات إلى صنفين رئيسيين 
 ينتمي وال ينتمي.

الطريقة الجزئية: تقوم على استخالص المعرفة والمعايير المرجعية والقواعد من خالل عدة -8
ذج متنوعة للمعرفة والخبرات يتولى المعلم والمتعلم بيان أوجه عمليات عقالنية. فبعد عرض نما

 الشبه واالختالف، واستخالص العالقات واالنتهاء إلى وضع القواعد والمعايير العامة.
 : طرائق التدريس تبعًا لدور كل من المعلم والمتعلم.ثانياا 

يمارسه كل من المعلم  تتنوع طرائق تدريس التربية اإلسالمية تبعًا للدور االجتماعي الذي
 والمتعلم في المواقف الصفية والمحتوى الدراسي ومن ذلك:

 الطرائق التي تبرز دور المعلم.-9
 الطرائق التي تبرز دور المتعلم. -8
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 طرائق تدريس التربية اإلسالمية تبعًا ألنماط التعلم. ثالثاا:
جرا ءات تعليمية متماثلة وأنشطة خادمة يتوجه التعليم نحو مجموع المعلمين بأهداف موحدة وا 

يجابيات  ،لألهداف ومراعية لإلمكانات والتسهيالت المتاحة ولكل نمط منها ظروفه ومنافعه وا 
 وسلبيات. ومن هذه األنماط:

التعلم المفرد: )تفريد التعليم(، وهو الذي يتوجه به نحو الفرد باعتباره كيانًا مستقاًل في -9
 اع النشاط والمتابعة والتقويم.األهداف هو اجراءاته وأنو 

النمط الجمعي: وهو يتعامل مع المتعلمين باعتبارهم كيانًا واحدًا من حيث األهداف -8
 والعمليات والفعاليات، وأنواع النشاط والتقويم والمتابعة. 

 : طرائق تدريس التربية اإلسالمية تبعًا لنوع العالقة بين المتعلمين.رابعاا 
 تبعًا لطبيعة العالقة بين المتعلمين إلى نوعين: تنوع طرائق التدريس

ى بذل أقصى الجهد والطاقة للحاق التعليم التنافسي: وهو طريقة في التعليم والتدريس تدعو إل-9
 .بالعظماء والمتميزين

التعليم التعاوني: هو طريقة في التعليم والتدريب تدعو إلى تعاون المتعلمين جميعًا، إلى -8
م، ص 8119لتحقيق التعليم والمخطط له بصورة منظمة. )الخوالده، عيد،افر جهودهم، ضت

 (.839-989ص
يرى الباحث: أن طرائق التدريس الفعالة والناجحة هي التي تحقق التعليم الناجح والبناء، وتعمل  

على صرف طاقات الطالب وتشجيعهم وتحقيق ميولهم وذواتهم، وتناسب استعداداتهم وتبعث 
حيوية التي تحبب المدرسة إلى أنفسهم وتشعرهم بكيانهم االجتماعي واندماجهم في فيهم المرح وال

 المجتمع.

 خامساا: التخطيط لتدريس التربية اإلسالمية:
التخطيط في االصطالح التربوي عملية تصور مقصود تسبق المواقف التعليمية، وما       

لتحقيق أهدافه المخطط لها أو هو  يجري فيها من فعاليات وأنواع نشاط يراها المعلم مناسبة
طريقة السير التي يرجع إليها المعلم في تنفيذه للمواقف الصفية، ومعلم التربية اإلسالمية يقوم 
بنوعين من التخطيط، تخطيط طويل المدى لمدة عام بأكمله أو فصل دراسي واحد. وهو ما 

، وهو التخطيط اليومي، يعرف بالخطة السنوية، وتخطيط قصير المدى يغطي درسًا واحداً 
لى األسس وكالهما ضروري إلتقان التدريس وتحقيق األهداف الموجودة وبخاصة إذا اعتمد ع

 (.255م، ص8118)موسى، العلمية للتخطيط الجيد.
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 (: أهمية التخطيط في النقاط التالية:981-985م، ص ص8118ويذكر )الخوالده وعيد،
ار وسائله وأساليبه وتنظيم النشاط المناسب للمواقف تمكين المعلم من تحديد أهدافه واختي-9

 التعليمية.
 تمكين المعلم من االطالع على المحتوى الدراسي بصورة مباشرة.-8
 تبعد المعلم عن االرتجال والتخبط واالضطراب.-3
 يمكن المعلم من مراعاة حاجات المتعلمين للمعرفة إلى جانب مراعاة الفروق الفردية.-2
 لم من زيادة درجة تفاعل المتعلمين في المواقف الصفية.يمكن المع-5
 (.911م، ص8113)الشمري،  
إن التحضير الجيد يساعد المعلم على اكتشاف عيوب المنهج الدراسي سواء ما يتعلق منها -1

بأهدافه أو ما يتعلق بالمحتوى أو طرق التدريس أو طرق التقويم، ومن ثم يتمكن من العمل على 
 عد على تحسين المنهج بنفسه.تالفيها ويسا

إن التحضير يلزم المعلم بالرجوع إلى المراجع الضرورية والمصادر العلمية لكي يفهم ما -7
 يجده صعبًا ويزيده رغبة ونشاطًا في زيادة معرفته.

يعتقد الباحث: أن التخطيط الجيد في العملية التربوية يحقق التعلم والتعليم بشكل فعال وال يمكن 
التعلم إال إذا تحققت المتطلبات الضرورية لعملية التخطيط مثل تحديد األهداف  أن يحدث

 والوقوف على المنهاج ومضمونه التعليمي.

 سادساا: المحتوى الدراسي للتربية اإلسالمية في فلسطين.
المحتوى المدرسي هو مجموعة من المعلومات والمفردات والمصطلحات والحقائق واألفكار      

واألحكام الشرعية والتعميمات والقيم واالتجاهات والمهارات والخبرات المتضمنة في  والمبادئ
الكتاب المدرسي، والوثائق والمواد التعليمية المقررة أو النصوص سواء أكانت صريحة أم غير 

م، 8113صريحة ليتفاعل المتعلمون معها لتحقيق األهداف المقصودة، )الخوالده، عيد،
 (.938ص

والمحتوى الدراسي للتربية اإلسالمية المقرر في فلسطين، يبدأ تدريسه من الصف األول        
االبتدائي حتى الصف الثاني عشر، وهذا المحتوى متنوع في الموضوعات التي يتناولها في 
المرحلة األساسية العليا والمرحلة الثانوية، حيث يشتمل على وحدات دراسية، وحدة القرآن الكريم 

لعقيدة اإلسالمية ووحدة الحديث النبوي الشريف ووحدة السيرة النبوية المطهرة، ووحدة ووحدة ا
 الفقه اإلسالمي، ووحدة الفكر واألخالق اإلسالمية.  
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 سابعاا: التقويم في تدريس التربية اإلسالمية  
التربوية ألنه لكل من المعلم والطالب وأولياء األمور ولإلدارات  اً ضروري اً يعتبر التقويم أمر       

 يعمل على الوقوف عند جوانب القوة والضعف في العملية التعليمية.
 (.311م، ص8112لذلك فإن التقويم يسعى إلى تحقيق أهداف ذكرها )الجالد ،

 توضيح وتحديد األهداف التعليمية التعلمية: •
لوسائل التعليمية ينبني عليها تحديد أساليب التدريس المناسبة، واختيار األنشطة والخبرات وا 

 المالئمة إلى أن تنتهي بمرحلة تقويم مخرجات التعليم، المتعلقة بمدى تحقق األهداف،
 إثارة دافعة المتعلمين: •

 يسهم التقويم في إثارة دافعية المتعلمين وذلك من خالل:
دة تزويد المتعلمين بمعلومات ت بين مدى تقدمهم في التعلم مما يعزز الطالب المجيد للزيا •

 في تحصيله ويدفع الطالب الضعيف إلى زيادة مجهوده.
تعزيز استجابات المتعلمين وتزويدهم بالتغذية الراجعة التي تكشف مواطن القوة  •

 والضعف، في تحصيلهم.
 تزويد المتعلمين بأهداف مناسبة توافق قدراتهم، واستعداداتهم وتؤهلهم لتحقيقها ذاتيًا. •

 هداف التالية:م( األ8191وذكر )الفضالي، 
 تحديد مستوى التعلم القبلي للمتعلمين:  •

يؤدي التقويم إلى التعرف على مستوى التعلم القبلي للمتعلمين وعن مدى استعدادهم للدرس 
الصفي، كما يكشف عن قدرات وميول واهتمامات ورغبات الطلبة التعليمية، مما يساعد على 

لتي تعمل على مراعاة استعدادات المتعلمين وقدراتهم تحديد األهداف المناسبة واختيار الخبرات ا
 في التربية اإلسالمية.

 تشخيص جوانب القوة والضعف عند المتعلمين وعالجها. •
حيث يتفاوت المتعلمون في قدراتهم واستعداداتهم وميولهم ورغباتهم وفي الفروق الفردية فيما      

ن جوانب الضعف ويعمل على عالجها وتقويمها بينهم فإن نتائج عملية التقويم ت ظهر مجموعة م
 في التربية اإلسالمية.

ويرى الباحث: أن أهداف التقويم في التربية اإلسالمية هي تعديل لسلوك الفرد، وتقديم       
التغذية الراجعة له، وتعزيز جوانب القوة عند الفرد، ومعالجة جوانب الضعف لكي يصل إلى 

 درجة اإلنسان الصالح.
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 اا: بعض التجاهات الحديثة في التربية اإلسالمية.ثامن
اإلعالم اإلسالمي ال يقف بعيدًا عن وسائل االتصال الحديثة، بل إنه يعتبرها  العولمة:-1

أدوات تربوية اجتماعية مهمة تساعد المجتمع على النهوض، ونشر المعارف محليًا وعالميًا 
المسلم وتكوين فكرة ومنهج حياته. ويمكن توجيه وتسهم إسهامًا كبيرًا في تشكيل شخصية الفرد 

هذه الوسائل إسالميًا حتى يمكنها أن تنشر الثقافة اإلسالمية لتتمكن من الوقوف بوجه الثقافات 
 السيئة التي تدخل البيوت دون استئذان، ويتم التوجيه اإلسالمي لها عن طريق:

ؤسسات التربوية العامة في نشر المعرفة الصحيحة السليمة بين الناس وهي تساعد الم (9
 ذلك.

تساعد على بناء القيم واالتجاهات عن طريق تقديم نماذج المعارف والسلوكيات ذات االتجاه -8
 اإلسالمي البناء.

 تنمية الجوانب اإلبداعية لدى الناس.-3
 (.359م، ص8113التحرر من اإلقليمية والعنصرية المقيتة. )الشمري،-2

يمة التربية اإلسالمية، التي تسعى إلى الحفاظ على منظومة القيم في ظل هذه العولمة تعظم ق
الدينية والعقيدة والشريعة اإلسالمية التي تتغلغل في نفوس أبناء األمة منذ أكثر من أربعة عشر 
قرنًا من الزمان، ولهذا ال بد أن تقوم مؤسسات التربية اإلسالمية كالمساجد واألسرة والمدارس، 

 (.31م، ص8118رسالة وتبليغها. )موسى،بدورها في حفظ ال
التطلع إلى المستقبل و محاولة المشاركة في رسم صورة عنه هي   استشراف المستقبل:-6

رغبة اإلنسان منذ األزل و العملية التربوية بشكل عام هي إعداد التلميذ للمستقبل لذا ينبغي 
الستعداد لمواجهة المستقبل، فالثورة النظر في عناصر العملية التعليمية و التعلمية لمعرفة مدى ا

التكنولوجية تعتمد على المعرفة العلمية المتقدمة و المتسارعة و تعتمد على االستخدام األمثل 
للمعلومات المتدفقة بوتيرة متسارعة و التغيير المتسارع، لم يقتصر على الجانب التقني و إنما 

للمستقبل لكثرة الستشراف بوية، ونحن أحوج امتد إلى الجوانب السياسية و االجتماعية و التر 
التحديات التي تواجهها أمتنا العربية اإلسالمية وقد حدد علماء المستقبليات مالمح التفكير 

 المستقبلي باألمور اآلتية:
 تحديد تصور إيجابي للمستقبل بحيث يكون مستقباًل مفتوحًا لالحتماالت والتوقعات.-9
 تقبل.إيجاد موقف إرادي من المس-8

تبني سلوك عملي مع المستقبل ينطلق من جهد استطالعي يستقري اآلثار التراكمية لقرارات 
 لىوم في ضوء القيم واإلمكانات القائمة.ا
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موازنة عالقة االنسان مع الزمن، فالتربية المستقبلية، تنشد عالقة متوازنة بين الماضي -2
 (.355-352م، ص ص8113والحاضر والمستقبل. )الشمري،

يعتقد الباحث: أن الحديث عن منهاج المستقبل هو حديث علمي وليس نظريًا، فهو        
يعتمد على توقعات علمية من خالل استشراف المستقبل وفق رؤية التفكير المستقبلي وتأثرها 
بالتقدم التكنولوجي. حيث يمكن للطالب في كل األعمار وعلى اختالف قدراتهم أن يتعاملوا 

 المعلومات وأن يتفاعلوا معها.بصريًا مع 
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 المحور الثالث: التربية القانونية.
مفهوم التربية القانونية، وأهدافها، وأبعادها، وخصائصها   ويشمل هذا المحور النقاط التالية: 

 وطرق تدريسها، وسائل تحقيقها، ومواصفات معلمها.

 أولا: مفهوم التربية القانونية.
تعتبر التربية القانونية إحدى مكونات الثقافة العامة، بشكل عام والثقافة القانونية، بشكل       

خاص التي يكتسبها الفرد في المجتمع لكي يحصل على حقوقه، ويؤدي واجباته على أكمل 
وجه، والطالب في المرحلة األساسية في أمس الحاجة إلى تنمية الوعي بالمبادئ القانونية التي 

إلى اللحاق بسوق العمل، وتولي المسئولية في إطار المجتمع، وهذا ما تؤكده العديد من  متؤهله
 البحوث بأهمية دراسة التربية القانونية.

 فتنوعت تعريفات التربية القانونية وهي كما يلي:   
بالمعلومات والمهارات واالتجاهات  يد المتعلمهي العملية المخططة التي يتم فيها تزو        

 ات العالقة بالقانون والتي تجعله يدرك ما يدور في المجتمع من موضوعات وشؤون قانونية. ذ
 م(. 8192)األغا،
م(: أنها مجموعة من المعارف والقواعد والنصوص والمبادئ 8199ويرى )بودي،       

 القانونية التي تتعلق بحقوق وواجبات الطالب خالل دراسته. 
بأنها جملة المعارف القانونية التي تشتمل على القواعد والقوانين  م(:9115ويعرفها حسن )      

 المنظمة للحياة اليومية والتي يجب أن يكتسبها اإلنسان بوصفه عضوًا في المجتمع. 
م(: بأن التربية القانونية هي مجموعة من المعارف والمعلومات التي 8112ويرى )الديب،       

تشكل االتجاه وتهيئ الطالب للتعامل السليم مع المواقف ذات ينبغي أن يكتسبها الطالب والتي 
الطبيعة القانونية والتي تتضمن القوانين واللوائح المنظمة للمجتمع وعالقة أفراده، بعضهم ببعض 

 وعالقتهم مع مؤسسات المجتمع وتتصل أساسًا بالحقوق والواجبات والقيم الدستورية والقانونية.
التربية القانونية هي مكون ثقافي تعليمي يشمل مجموعة من المعارف ويرى الباحث: أن        

والقواعد والنصوص التي ت عنى بحقوق وواجبات األفراد في المجتمع، والتي ت َنظم من خالل 
 جهات مختصة في هذا المجال.
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 ثانياا: أهداف التربية القانونية.
 م(. 8192تتمثل أهداف التربية القانونية في النقاط التالية كما بينها )األغا، 

أن يطور المتعلم فهما ألهم المفاهيم والمعلومات القانونية في مجتمعه والمجتمعات  .9
 األخرى. ويتعرف على مصادر المعلومات القانونية وحقوقه وواجباته. 

هيم القانونية ويستطيع نقد القانون وبعض أن يكتسب المتعلم مهارات التمييز بين المفا .8
القضايا ويتعرف على أهم اآلثار الناجمة على عدم تطبيق القانون والقدرة على فهم 

 الصراع والجدل في بعض القضايا القانونية. 
يكون المتعلم اتجاهات إيجابية نحو تطبيق القانون والمساواة والعدالة وااللتزام ببعض  .3

 انونية وتقدير دور المؤسسات القانونية في المجتمع. المفاهيم والقيم الق
يعتقد الباحث: أن التربية القانونية تهدف إلى إكساب الطلبة المعلومات القانونية، المتمثلة 

 في المجتمع لكي يحققوا مبدأ العدل والمساواة وتطبيق القانون.  وواجباتهم،بحقوقهم 

 ثالثاا: أبعاد التربية القانونية.

التربية القانونية مكونات يجب االهتمام بكل عنصر منها، إذا ما أردنا لهذا البناء التربوي ألبعاد 
أن يستمر ويقوى ويصبح قادرًا على مواجهة التحديات في مجتمعات متطورة بتطور وسائل 

 االتصال ومن ثم وجب االهتمام بكل بعد من أبعاد التربية القانونية وهي: 
نقل المعارف والمعلومات وتنمية وعي األفراد بها، ويقصد  يتمثل فيالبعد المعرفي:  .1

بالوعي حصاد إدراك الناس وتصوراتهم للعالم المحيط بهم بما يشتمل عليه من عالقات 
بالطبيعة واإلنسان واألفكار، ويتضمن الوعي بهذا جانبين أحدهما يرتبط بتشخيص 

ة للفرد والذي يكتسب من قضايا المجتمع ومشكالته واآلخر يرتبط بالممارسة اليومي
 (.72م، ص9115خالل نمط التنشئة السائد في المجتمع. )حسن، 

( إلى أن الجانب المعرفي يهتم بالعمليات 875م، ص8193ويشير )الحرون،     
العقلية والنشاطات الذهنية وقسم هذا المجال إلى ستة مستويات متدرجة في ترتيب 

 حليل، التقويم، اإلبداع(. الت تصاعدي وهي )التذكر، الفهم، التطبيق،
بأن هذا المجال يطلق عليه (: 871م، ص 8193ويشير )الحرون،  البعد الوجداني: .8

المجال االنفعالي أو العاطفي ويقصد به الجانب الذي يعني باألحاسيس والمشاعر 
 مستويات هي:  ةواالنفعاالت وكذلك بتكوين االتجاهات والميول والقيم وتندرج في خمس

 )االنتباه، االستجابة، االهتمام، تكوين االتجاه، تكوين النظام القيمي(. 
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وهنا نؤكد على حقيقة أن الجانب الوجداني يتكامل مع الجانب المعرفي تكاماًل تامًا 
فالمدخل األساسي إلى المجال الوجداني هو عقل اإلنسان الذي يمثل الجانب المعرفي، 

ت قدم الجوانب المعرفية أن افة القانونية للطالب، وهو ما يفرض علينا عند بناء الثق
القانونية في أ طرها القيمي والمجتمعي وأهمية االلتزام بالقواعد القانونية والفوائد التي 

 تعود على الفرد والمجتمع من ذلك. 
يرى الباحث: أن هناك ترابطًا بين الجانب المعرفي والجانب الوجداني للثقافة القانونية، 

بي حاجات الفرد والمجتمع، وهو يتعلق بالقيم أي اكتساب األفراد للقيم المرغوب لكي تل
 فيها اجتماعيًا ومن أمثلة القيم التي تحرص عليها الثقافة القانونية المساواة والحرية.

ويتمثل في ممارسة الفرد للقانون في حياته العامة باعتبار أن ذلك حق  البعد المهارى: .9
تبر الممارسة بعدًا هامًا من أبعاد التربية التي تضع في اعتبارها من حقوق المواطن وتع

 (. 72م، ص9115أهمية كبيرة لما يمارسه األفراد من أنشطة حياتية. )حسن، 
(: أن هذا الجانب يعمل على تكوين وتنمية 871م، ص8193ويرى )الحرون ،

المهارات التي تتطلب مواقف استخدام ما بني من معارف وما اكتسب من قيم وال يمكن 
فإتقان المتعلم ألي مهارة  الوجدانيفصل هذا المجال عن المجال المعرفي أو المجال 

حركية يعتمد على إتقانه للمادة العلمية النظرية التي تعلمها وكذلك نوع التدريب الذي 
تلقاه المتعلم ومدى ميله واقتناعه به ويتدرج هذا الجانب في ستة مستويات وهي 

 )المالحظة، التقليد، التركيب، الممارسة، اإلتقان، اإلبداع(.
ن الجانب المهاري هو التطبيق العملي لما اكتسبه المتعلم في الجوانب يرى الباحث: أ     

المعرفية، والوجدانية حيث تترجم هذه المعارف إلى نشاطات وسلوكيات في الحياة الخاصة 
 والعامة 

 رابعاا: خصائص التربية القانونية.
خرى بمجموعة من تتميز التربية القانونية بصفة عامة كغيرها من أنواع الثقافات األ          

 م( منها.8112الخصائص كما بّينها )الديب،
 أي أنها من صنع اإلنسان، وأنها مرتبطة بعالقته مع أفراد مجتمعه ومؤسساته. إنسانية:*

*مكتسبة: أي أن اإلنسان يمكنه أن يكتسبها، من خالل تعامله مع المؤسسات القانونية، وأنها 
 متوارثة من جيل آلخر.

 ون: أي أنها تختلف من مجتمع آلخر، تبعًا لنظامه السياسي وظروفه التاريخية.*متنوعة المضم
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*متطورة: أي أن كل جيل يضيف إليها ما يراه، مالئمًا لظروفه والتطور ال يعني بالضرورة عدم 
نما يدل على نموها واتصالها بالثقافات األ خرى.  االستقرار وا 

 بعدد من الخصائص منها.أن التربية القانونية تمتاز : ويرى الباحث
*تكاملية: أي أن لها القدرة على إشباع حاجات اإلنسان، وتترك الط مأنينة والراحة في النفس 

 لتميزها بأنها تجمع بين العناصر المعنوية والمادية.
* تنبؤيه: ألنها تحدد أ سلوب وسلوك اإلنسان وبالتالي فإن لديها القدرة على التنبؤ، بما يمكن أن 

 ه هذا اإلنسان.يقوم ب
أي أنها ترتبط بالقوانين والدساتير، الخاصة بكل مجتمع وتأثرها بنظام الحكم وعادات : * واقعية

 وتقاليد كل بلد.
وألننا في عصر العولمة والتطور التكنولوجي المتسارع، لذلك : *مواكبة لتطورات التكنولوجيا

 .ج الحادث في العالم اليوميجب االهتمام بالتربية القانونية لمواكبة تطور المنها

 خامساا: الطرق والستراتيجيات المناسبة لتدريس التربية القانونية.
 هناك العديد من االستراتيجيات التي تستخدم في تدريس التربية القانونية، وقد ذكرها      

ة، م(: وهي المحاكمات الصورية، لعب األدوار، القضايا الخالقة، دراسة الحال8112)الديب،  
 المحاكاة.المواقف االفتراضية، نماذج 

 م(.8192ومن االستراتيجيات التي ذكرها )األغا ،
التي تناسب تدريس مفاهيم التربية  األساليب،*لعب األدوار: يعتبر أسلوب لعب األدوار أهم 

 القانونية.
عن ث وذلك حخدام خطوات المنهج العلمي في الب*حل المشكالت: تتمثل هذه الطريقة في است

جراء عمليات المقارنة والمقابلة  طريق تنمية قدرة المتعلمين على الوصف، والبحث والدراسة وا 
 بين آراء مختلفة لمحاكم مختلفة حول قضية واحده.

*االستقصاء: تكمن أهمية االستقصاء كونها تجعل المتعلم في موقف شك أو حيرة تجاه ظاهرة 
 ات االجتماعية.أو موضوع من الموضوعات، المرتبطة بالدراس

ويمكن للمتعلم أن يشكك في بعض القوانين الصادرة والمطبقة، ومدى مناسبتها وأهميتها وقت 
 صدورها.

*الحوار: تكمن أهمية الحوار في كونه يساعد في إيجاد بعض عناصر اإلتقان، واالختالف 
ايا المتضاربة حول موضوع معين، وذلك باكتساب المتعلم القدرة على مناقشة بعض اآلراء والقض

 والتي تتطلب نوعًا من الحوار.
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*المواقف االفتراضية: تكمن أهميتها في أنها تعتمد على مبدأ االستماع والمالحظة، قبل 
الممارسة، تقوم بعمل جو تعليمي تفاعلي يجذب الطالب مما يسهل عملية االنخراط الحقيقي في 

 البيئة.
دراك آثارها  *األحداث الجارية: تساعد الطالب في التعرف على المشكالت والقضايا المعاصرة وا 

ثارة وتشويق  في حياتهم مما يؤدي إلى اكتساب معرفة متكاملة وتوسيع دائرة معلوماتهم وا 
 الطالب حيث تكون الدراسة حول مشكالت حقيقية.

ويرى الباحث: أنه ال يمكن الجزم بأن هناك أ سلوبًا أو طريقة في تدريس التربية القانونية، فكل   
الطرق واألساليب، التي ت ؤدي الغرض، والهدف المنشود هي طريقة مناسبة، مالم ت ؤثر على 

 األهداف المنشودة.

 سادسَا: وسائل تحقيق التربية القانونية.
ائل التي يتم من خاللها نشر الثقافة القانونية، واحترام القانون، هناك العديد من الوس      

 م( وهي:8199والعمل على تطبيقه كما بينها، )بودي ،
  من  ءاً نية خالل المراحل التعليمية، بدالعمل على وضع مناهج خاصة بالتربية القانو

 المرحلة االبتدائية، حتى الجامعة.
 عمل على تكوين اتجاهات إيجابية لدى أفراد دور المؤسسات التربية المختلفة في ال

المجتمع بضرورة الحفاظ على القانون واحترامه، وأن الخروج على القانون يعد مخالفة 
 للمبادئ اإلسالمية التي تحرص على سالمة وأمن واستقرار المجتمع.

 .التأكيد على مبدأ ال مجتمع بغير قانون، وال قانون بغير مجتمع 
 م(: أن هناك وسائل أ خرى لتحقيق التربية القانونية منها:8192)األغا، ويرى       

  يجاد تصرفات بديلة تنمية قدرة المتعلم على العمل بشكل جماعي التخاذ القرارات وا 
مرتبطة بشكل مرٍض أو قانوني فعلي، ولها عالقة بالقانون المرتبطة بالقضايا 

 االجتماعية 
 ن وااللتزام بالديمقراطية.تكريس فكرة العدالة لدى المعلمي 
 .المشاركة الواعية والفعالة والنشطة في الحياة المدنية 
 .قامة الندوات واللقاءات العامة  التوعية التربوية واإلعالمية، وا 
 .تشكيل لجان الدفاع عن الحقوق وعن الحريات العامة والخاصة 
 مؤسسة اجتماعية  بناء هيئات ومؤسسات المجتمع المدني لحماية حقوق المنتسبين لكل 
 .تخصيص عمود في إحدى الصحف اليومية، التي تعنى بالمسائل القانونية 
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م(: أن التربية القانونية يمكن تحقيقها من خالل، البرامج اإلعالمية 8198وبّين )حافظ، 
واإلعالم المرئي والمسموع، والمقروء، حيث تعرض المواضيع القانونية بدون تعقيد وبأسلوب 

يجاد مناهج تعليمية في بعض المراحل الدراسية.سهل يتيح ل  لجميع فهمها وا 
ن من الوسائل التي يمكن أن تستخدم في نشر الثقافة القانونية، بين الطالب، : أيرى الباحث

التكنولوجيا الحديثة ممثلة في مواقع التواصل االجتماعي ومواقع المؤسسات التعليمية على 
 ية، والمساجد.الفيس بوك، وكذلك اإلذاعة المدرس

 سابعاا: مواصفات معلم التربية القانونية.
م( 8192لمعلم التربية القانونية خصوصية، عن باقي العلوم االجتماعية، وقد ذكر )األغا، 

 مجموعة من الصفات التي يجب أن يتصف بها معلم التربية القانونية وهي:
 أن يكون معدًا إعدادًا مهنيًا وأكاديميًا وثقافيًا. -9
 المعرفة بالتربية القانونية ومفاهيمها لدى المعلم. توفر -8
 توفر المعرفة بأساليب التدريس الحديثة.  -3
 لدية المعرفة حول أهداف الدراسات االجتماعية والتربية القانونية. -2
يتوفر لدية المعرفة حول المؤسسات الموجودة في المجتمع، والتي لها عالقة بالتربية  -5

 القانونية.
 إجراء عمليات التقويم بأنواعه المختلفة.القدرة على  -1

 ويرى الباحث: أن معلم التربية القانونية، يتصف بالصفات التالية:
 اإللمام بالقواعد واألنظمة والقوانين، التي ت طبق في الدولة. -9
 العلم بأقسام القانون، ودرجات التقاضي أمام القضاء. -8
 المعرفة بأنواع المحاكم، وأقسامها.  -3
صياغة القواعد واألنظمة الخاصة، التي تطبق في المدرسة أو في الفصل، القدرة على  -2

 بحيث ال تتعارض مع األهداف العامة للمؤسسة التربوية.
 العلم بأساليب التدريس الحديثة، وتوظيفها في تدريس التربية القانونية. -5
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 ية عليها. المحور الرابع: خصائص النمو لطالب المرحلة األساسية العليا وتطبيقات تربو 
الخصائص الجسمية، والخصائص العقلية، : ويتكون هذا المحور من النقاط التالية        

 .والخصائص االجتماعية الخصائص االنفعالية،و 

 أولا: الخصائص الجسمية.
يمتاز الطالب في هذه المرحلة بطفرة في النمو بحيث يزداد وزنهم بدرجات متفاوتة وتظهر      

هذه الطفرة بين البنات أواًل، بينما تبدو لدى غالبية الذكور في الصف الثامن والتاسع وقد يتأخر 
نمو بعض الطالب إلى بعد هذه المرحلة، لذا فإن هذه الفئة قد تواجه أوضاعًا عصيبة بين 

رشاديًا مناسبًا.)عبدالحق، زمال ئها، األمر الذي يتطلب من المعلم دورًا توجيهيًا وا 
(.  ويهتم الطالب في هذه المرحلة بمظهرهم، ويشعرون بالتعب بعد 911م، ص8117ورياش،

بذلهم جهدًا معينًا ويميلون إلى الكسل ولم يكن كذلك في المرحلة السابقة وتصبح الخصائص 
لة مما كانت عليه في المرحلة السابقة، وفي هذه رحر وضوحًا في هذه المالثانوية أكثالجنسية 

 المرحلة يسعى الطالب لتطوير ذاته ويزعجه أي شذوذ عن زمالئه.
 تطبيقات تربوية:

 يرى الباحث: من خالل هذه الخصائص الجسمية لهذه المرحلة أّن الطالب في هذه الفترة:      
والرعاية حتى يمكن استغالل الطاقات الكامنة عنده  _يكون في أمس الحاجة إلى العناية

 وتوجيهها نحو التربية اإليمانية الصحيحة واستغالل هذه الطاقات وفق الشرع.
 _إعداد المراهق في هذه المرحلة للنضج الجنسي والتغيرات الجسمية التي تطرأ في هذه المرحلة.

مية الصحية والعناية بالطب الوقائي _االهتمام بالتربية الصحية للمراهقين والقضاء على األ
 واالهتمام بالتغذية واكتساب عادات صحية سليمة.

لذلك يجب فهم مظاهر النمو الفسيولوجي، في هذه المرحلة، على أنها تغيرات عادية وأنها ال 
 تحتاج إلى القلق، وال تعتبر اعتالاًل في صحة المراهق.

 ثانياا: الخصائص العقلية.
و العقلي للطلبة في هذه المرحلة كما تظهر فيها القدرات الخاصة فينمو الذكاء يكتمل النم     

نموًا مطردًا، ويظهر في هذه المرحلة لتميز المراهق في بعض القدرات الخاصة مثل، القدرة 
الميكانيكية أو الفنية كما يزداد انتباه المراهق بشكل واضح خالل هذه المرحلة سواء بالنسبة لقدرة 

ه، أو بالنسبة لدرجة صعوبة الموضوع الذي ينتبه إليه الفرد كما تزداد قدرة المراهق على االنتبا
 (.  29م، ص8198التذكر والتخيل، )الفي،
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(: تزداد لدى طالب هذه المرحلة القدرة على التذكر 999م، ص8117ويذكر )عبد الحق،     
وحفظه للشعر مثاًل ال يتسم بالحفظ  واالنتباه والتحليل، حيث أن تذك ره يصبح مبنيًا على الفهم،

اآللي كما كان في المرحلة السابقة التي اكتسبها، ويتمكن الطالب في هذه المرحلة من االنتباه 
للشرح ولحل المشكالت لمدة أطول من السابقة وتزداد قدرة الطالب على التخيل المجرد ويتضح 

 . ةلكتابات األدبيذلك من الميل إلى الرسم ونظم الشعر وا
(: إلى أن هذه المرحلة تمتاز بابتعاد المراهق عن 988م، ص8115ويشير )الفتالوي،      

التفكير العيني الذي كان يعتمد عليه سابقًا إلى االعتماد على التفكير المجرد وممارسة عمليات 
مراهق التصور العقلي، ويمكن القول بأن هذه المرحلة تتسم بالنمو المتسارع في الذكاء ويقترب ال

سنة، ويزيد نمو القدرات العقلية وخاصة القدرات اللفظية،  92-95من اكتماله في الفترة من 
 وتزايد السرعة اإلدراكية عند الطالب.

 تطبيقات تربوية:
(: إلى أنه يمكن استخالص جملة من التطبيقات التربوية 29م، ص8198يشير )الفي،      

 من خالل الخصائص العقلية السابقة:
  رة تدريب الشباب على التفكير السليم والقياس المنطقي الجيد.ضرو 
 .توجيه سلوك المراهق عن طريق الحوار والمناقشة واالقناع العقلي 
 .ضرورة تبصير الطالب بخطورة االنزالق في غياهب التفكير الخاطئ 

 ومن التطبيقات التربوية في هذه المرحلة:
 ق والمعلومات المقنعة التي تثبت إيمانهم تزويد المتعلمين في هذه المرحلة بالحقائ

 وتحميهم من نزعات الشك واإللحاد على قيم المجتمع.
  تشجيع اإلبداع واالبتكار عن طريق إتاحة فرص مناسبة للطلبة لتنمية تفكيرهم االبتكاري

 من خالل العمل والنشاط واالمتحان واأللعاب.
 مي الجاد في أمور المعرفة النافعة.االهتمام بتوجيه الطلبة نحو القراءة والبحث العل 

 ثالثاا: الخصائص النفعالية.

تعتبر هذه المرحلة فترة التقلبات االنفعالية بالنسبة لتالميذ هذه المرحلة فهم مزاجيون       
وسريعو التقلب وتجدهم حينًا يسلكون كالكبار وحينًا آخر كالصغار ويكون مرد ذلك إلى 

حصل لهم من جهة ونتيجة الطريقة التي يتعامل وفقها الراشدون معهم التغيرات البيولوجية التي ت
لذلك فإنهم يتأثرون جدًا في التوقعات التي توجه إليهم وعلى المعلم أن يكون متسقًا في تصرفاته 

 (.991م، ص8117في الصف وأن يعامل الطالب كراشدين. )عبد الحق ورياشي، 
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أهم سمات الجانب االنفعالي لدى الطلبة هو (: إلى أن 935م، ص9111يشير )عويضة،     
التهور والعنف ال يتناسب مع مثيراتها، وال يستطيع المراهق التحكم فيها، وال في المظاهر 
الخارجية لها ويظهر التذبذب االنفعالي في سطحية االنفعال وفي تقلب سلوكه، بين سلوك 

كما يحدث حين تتذبذب األفعال بين  األطفال وتصرفات الكبار، وقد يالحظ التناقض االنفعالي،
الحب والكره والشجاعة والخوف واالنشراح والالمباالة، وقد ال يالحظ الخجل والميول واالنطوائية 

 والتمركز حول الذات نتيجة التغيرات الجسمية المفاجئة.
(: إلى أنه يتأثر النمو النفسي للمراهق بالبيئة االجتماعية 28م، ص8198ويشير )الفي، 

األسرية التي يعيش فيها ألن ما يوجد في البيئة االجتماعية من ثقافة وتقاليد وعادات وعرف و 
 واتجاهات وميول تؤثر على المراهق.

 تطبيقات تربوية:
 يرى الباحث: من خالل الخصائص السابقة أنه يمكن استنباط التطبيقات التربوية التالية:    
 .العمل على إشباع رغبات وحاجات الطلبة 
 .استغالل أوقات الفراغ لدى الطالب في هذه المرحلة بما هو نافع ومفيد 
 .عقد دورات تدريبية للمعلمين والطالب لشرح مظاهر السلوك وكيفية التعامل معه 
  تهيئة المربي الصالح الذي يساعد المتعلم على التعرف على ذاته ويعمل على بناء

 صيات المختلفة.الشخصية ومعرفة الطرق المثلى للتعامل مع الشخ
  تعزيز بعض القيم اإلسالمية من خالل عرض نماذج من سيرة الصحابة رضوان اهلل

 عليهم.

 رابعاا: الخصائص الجتماعية.
يتأثر التلميذ المراهق بشكل خاص بأقرانه ويسعى إليجاد مكانة لنفسه بينهم فيتعرف من       

عية من خالل اضطالعه بدور قيادي في خاللهم إلى نقاط قوته وضعفه وتبرز إمكاناته االجتما
الجماعة أو في دور تابع، ومن المهم أن يعمل المعلم على مناقشة الطالب في آرائه و السعي 
لتنمية األدوار االجتماعية للطالب و أن يشجع التعاون بينهم ويشركهم في النشاطات 

مصدرًا هامًا من مصادر االجتماعية و يسعى الطالب في مرحلة المراهقة إلى اعتبار أقرانه 
القواعد العامة للسلوك ، وكثيرًا ما تتناقض هذه القواعد، التي يضعونها مع تلك التي يتبناها 
الكبار والراشدون، وتستطيع كمعلم أن تساعد الطالب على  االستقالل، و ذلك من خالل 

لمسؤولية و تشجيعهم على وضع مجموعة من القواعد السلوكية ، الصفية لكي ينمي لديهم ا
 (.911م،ص8117االلتزام بالقرارات  )عبد الحق ورياشي، 
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(: أن في هذه المرحلة تنمى النزعات إلى االستقالل 983م، ص8115ويرى )الفتالوي،        
االجتماعي عن الوالدين واالنتقال من االعتماد على الغير إلى االعتماد على النفس وتحمل 

القيادة والذكاء والتآلف واالتساع في دائرة التفاعل االجتماعي مع المسئولية فضاًل عن الميل إلى 
 اآلخرين والخضوع لها.

 تطبيقات تربوية:
 ( إلى التطبيقات التربوية التالية:78م، ص8191تشير )حمد، 

 .بيان التوجيه القرآني في عالقة المسلم بغيره كالرحمة والعدل والتعاطف 
 ية في الحفاظ على أمن وسالمة المجتمع.التأكيد على دور المؤسسات االجتماع 
 .تعزيز اآلداب االجتماعية وتدعيمها باألدلة الشرعية وقصص السلف الصالح 
 االهتمام بإقامة عالقات قائمة على التفاهم واالحترام،  من الضروري ويرى الباحث: أن

ما بين المعلم والطالب، ليتسنى للمعلم تشخيص المشكالت، وأسبابها والمساهمة في 
حلها، بشكل مباشر أو غير مباشر، فضال عن تسهيل عملية تبادل وجهات النظر، 

ل عملية المناقشة بروح رياضية بعيدًا عن الضغط والقهر، بفرض اآلراء وكذلك تسهي
 الحرة.
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 المحور الخامس: مجلة األحكام العدلية:
ويتكون هذا المحور من النقاط التالية، الجذور التاريخية لعملية تقنين األحكام الشرعية     

العملية المختلفة في مجلة األحكام العدلية، التعريف بالمجلة، الباعث على تأليف المجلة، 
 المجلة، عيوب المجلة.محاسن 

أولا: الجذور التاريخية لعملية تقنين األحكام الشرعية العملية المختلفة في مجلة األحكام 
 :العدلية
ت عندما اتجهت الرسمية لتقنين األحكام الشرعية كان يرى كثير من الباحثين أن البداية      

ه فما كان قبلها ما هو إال مجرد إلى تأليف مجلة األحكام العدلية وعلي ،الحكومة العثمانية
ابن المقفع،  عبد اهللمحاولة لجمع الناس على مذهب واحد كما حدث ألبي جعفر المنصور مع 

ومع األمام مالك رضي اهلل عنه، ثم بعد تأليف هذه المجلة ظهرت محاوالت رسمية أخرى ترنو 
-مية، )بوكركب، كحيل، دالفقه اإلسالمي، وذلك في مختلف الدول العربية واإلسال إلى تقنين
 (.832ت، ص

(: انتقلت فكرة التقنين من الغرب إلى الشرق فوضعت 81-2م، ص9177ويقول )عطية ،   
الدولة العثمانية مجلة األحكام العدلية على نمط القوانين الحديثة مستمدًا من المذهب الحنفي في 

كتابًا.... ولما كانت المجلة المعامالت من مدني وتجاري ومرافعات وهي مكونة من ستة عشر 
كشأن أي قانون آخر قابلة للتعديل أو التطوير مع ما يستجد من حاجات المجتمع وأساليبه كان 
من الضروري أن تتناولها يد التجديد والتطوير، ولكن ذلك لم يحدث مع األسف الشديد، بل 

لغاء الجزئي أو الكلي لفة عن التطوير، فامتدت إليها يد اإلختت على حالها حتى بدت ميأبق
 لتحل محلها القوانين الحديثة، العديمة الصلة بمنابع الشريعة اإلسالمية.

 ثانياا: التعريف بالمجلة: 
تتألف المجلة من المقدمة وستة عشر كتابًا و تتألف المقدمة من مقالين: األول لتعريف      

د الفقهية ثم تذكر تفصيالت وهي تسمى علم الفقه وتقسيمه بمادة واحده و الثانية: في بيان القواع
علم القواعد بالضوابط الفقهية و تتألف المقالة الثانية من تسع وتسعين قاعدة أقرب ما تكون 
جلها إلى القواعد الكلية العامة ثم تذكر كتب المجلة وهي : البيوع واإلجارة و الوكالة والحوالة 

و الحجر و اإلكراه و الشفعة و أنواع والرهن و األمانات و الهبة و الغصب و اإلتالف 
الشركات و الوكالة و الصلح و اإلبراء و اإلقرار و الدعوى و البينات و التحليف و القضاء 
،فهي ستة عشر كتابًا و تنقسم إلى أربعة وستين بابًا و أكثر األبواب و جلها تنقسم إلى فصول 
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، و يلحظ أن المجلة تحتوي ما ، وقليل من الفصول إلى مباحث ، كما يوجد بعض اللواحق
يقابل القانون المدني ، والدعاوى والبينات ، أي وسائل اإلثبات كما تتكلم عن أصول التقاضي و 

 (.721م،ص8111الخصومات و تنظم ذلك كله )البغا،
 بينما خلت المجلة من أبواب فقهية أخرى هي:  
لقضاة الجدد وخاصة قضاة العبادات: ألن القصد من وضع المجلة هو خدمة القضاء وا- 

كتب الفقه اإلسالمي فيما ال نص عليه في  المحاكم النظامية، وتذليل صعوبة الرجوع إلى
 القوانين االستثنائية ال سيما قانون التجارة العثماني. 

األحوال الشخصية: من زواج وفراق وميراث، ألن فيها كثيرًا من اعتبارات الحل والحرمة إلى  -
 لقضائية فيفضل أن تستقل بقانون يخصها.جانب الحقوق ا

أحكام العقوبات: ألنها تركت لقانون الجزاء العثماني الصادر قبل المجلة بعام تنظيم هذا -
 (.22-23، ص9111الجانب. )السويركي،

ميالدي والمستمدة  9278هجري،9813وتعد مجلة األحكام العدلية الصادرة في شعبان      
المدني الساري في األراضي الفلسطينية إلى يومنا هذا حيث مضى  من الفقه الحنفي القانون

 (.8م، ص8198عأما. )وزارة العدل الفلسطينية،921على سريانها قرابة 
وتعريف المجلة بأنها هي مجموعة األحكام الشرعية المتعلقة بقسم المعامالت دون      

لحنفي غير ملتزمين بالقول الراجح العبادات ألفها أصحابها في كتاب ظاهر الرواية في المذهب ا
نما بالقول الذي يوافق حاجات العصر وتيسيرًا وتخفيفًا على الناس، )بوكركب،  في المذهب، وا 

 .(835ت، ص-كحيل، د
  

 ثالثاا: الباعث على تأليف المجلة.
 إن التشريع اإلسالمي هو تشريع ال يفرق بين بني البشر وال يرجح في العدالة والمساواة      

مسلمًا على غيره وال شريفًا على وضيع وال قويًا على ضعيف هو الذي انتشر في ربوع العالم 
 تطبيقًا وعرفًا وعادًة شرقًا وغربًا وعامة القوانين جلها انبثق عن الفقه اإلسالمي

صدارها بإرادة سنية لتكون قانونًا للسلطة         إن الباعث على وضع مجلة األحكام العدلية وا 
الذي تقدمته إلى علي باشا. )السويركي  مانية وهو ما أوضحته لجنة المجلة في التقريرالعث
 (.23م،ص 9111،
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وهذا نص التقرير: )إن علم الفقه بحر ال ساحل له واستنباط  درر المسائل الالزمة منه لحل 
يه المشكالت يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية و على الخصوص مذهب الحنفية ألنه قام ف

مجتهدون كثيرون متفوقون في الطبقة ووقع فيه اختالفات كثيرة و مع ذلك فلم يحصل فيه تنقيح 
كما حصل في فقه الشافعية بل لم تزل مسائله أشتاتًا متشبعة فتمييز القول الصحيح من بين 
تلك المسائل واألقوال المختلفة و تطبيق الحوادث عليها عسير جدًا ، وعدا ذلك فإنه بتبدل 

 (. 91م، ص9121ألعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العرف والعادة...()اللبناني ،ا
 ومن البواعث على تأليف مجلة األحكام العدلية ما يلي:  
 . اتساع المعامالت التجارية وازدياد االتصاالت بالعالم الخارجي.9
اطالع لهم على علم الفقه . وجود قضاة في المحاكم النظامية ومجالس تمييز الحقوق ال 8

 وأحكامه، فكان تقنين األحكام ليسهل عليهم االطالع عليها.
وقد ع ني الفقهاء والباحثون بالمجلة وشرحوها، كما كان الفقهاء القدامى يشرحون المتون 

 الشرعية، متبعين في شروحهم ترتيب المجلة ال الترتيب الفقهي.
بمثابة القانون المدني المطبق في فلسطين لحين سن علمًا بأن مجلة األحكام العدلية تعتبر 

 قانون مدني جديد.                                                                       

 رابعاا: محاسن المجلة.
تحويل الفقه اإلسالمي من متون وشروح وحواٍش وأقوال وترجيحات كثيرة متعددة في المذهب -9

 احد معتمد.الحنفي إلى قول و 
 تحديد المرجع القانوني للقضاة عند الحكم في القضايا المختلفة.-8
 التخلص من االختالف الفقهي المضر في القضايا المختلفة.-3
 مظهر من مظاهر وحدة المسلمين في القوانين ذات الصلة.-2
شراف الدولة على ذلك.-5  حماية القضاة وسمعتهم وحفظ هيبتهم وا 
للمذهب الحنفي حسمًا لمادة النزاع والفوضى في الحكم وفق كل مذهب  حصر القضاء وفقاً -1

 أو قول يشاؤه القاضي.
أخذ المجلة بالقول األصلح من مذهب الحنفية دون التقيد بالراجح أو بظاهر الرواية عند -7

 الحنفية.
 (: محاسن أخرى للمجلة منها.25-22م، ص 9111ويذكر )السويركي،

لية قد أقامت فارقًا بين أسلوب الفقه الشارح والتقنين اآلمر فأوجدت في أن مجلة األحكام العد-2
الفقه اإلسالمي مرجعًا قضائيا  على الطريقة التشريعية في صياغة القوانين من حيث الترتيب، 
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والترقيم وطريقة التعبير اآلمر، وتسهيل العبارة، واالقتصار على قول واحد ي عمل به في كل 
 الفات الفقهاء وآرائهم التي تزخر بها كتب الفقه.مسألة دون ذكر اخت

قسمت كل كتاب إلى مواضيع أساسية وفرعية، كالتعاريف والشروط واألحكام ففصلتها -1
بفصول مضبوطة التمييز، وألحقت كل مسألة بموضوعها وقد صدرت كل كتاب   وفقًا لغاياتها 

تزيل كل غموض وتغني القارئ عن  التبسيطية بتعريفات لأللفاظ االصطالحية الواردة فيه كي
 أن يرجع إلى المصادر الفقهية المختصة لفهم تلك االصطالحات.

اعتمادها كقانون مدني عام قد حسم األمر حول الخالف الذي قام في ذلك العصر بين -91
أنصار التشريع اإلسالمي وأنصار القانون األجنبي فانتصرت إرادة األمة المسلمة، وتضاءلت 

 تغريب من دعاة استيراد القوانين الغربية.أصوات ال
 ص (: من محاسن المجلة.831ت،-ويذكر )بوكركب ، كحيل، د

لقد كان صدور المجلة على شكل مواد قانونية فتحًا جديدًا في تاريخ الفقه اإلسالمي ذلك -99
                      ألنها مألت فراغًا كبيرًا في علم القضاء والمعامالت الشرعية خاصة أنها كانت مبعثرة 

 ومتناثرة في بطون كتب الفقه.

 خامساا: عيوب المجلة.
قصر المجلة على المذهب الحنفي دون الخروج إلى غيره من المذاهب المقررة في الفقه -9

اإلسالمي وذلك مع قبول الدولة لهذه المذاهب والتعايش معها، وهذا فيه حمل ألتباع المذاهب 
نفي، مع أنه للحاكم حمل الناس على قول يراه األصلح لهم ولكن ربما األخرى على المذهب الح

 كانت بعض األقوال المخالفة للمذهب الحنفي هي األصلح.
ن وجدت هذه -8 كثرت التكرارات في المجلة وخلوها من النظرية العامة للعقود وااللتزامات وا 

كتب المجلة مع جعل كتاب األحكام مقررة في فصولها مفصلة ولكنها مكررة في كل كتاب من 
 ع العقود.يالبيع مشتماًل على قواعد اإليجاب والقبول المتعلقة بجم

شمول المجلة لموضوعات عديدة فهي تشمل القانون المدني وأصول التقاضي والمحاكمات     -3
 والدعاوى وكثيرًا من مباحث القانون التجاري.

 فيها، مما يجعلها أشبه بكتب الفقه أحيانًا. طول عبارات المواد في المجلة وكثرة التفصيالت-2
خلت المجلة من الكالم في العبادات ألن القصد من وضع المجلة خدمة القضاة والقضاء  -5

وتذليل صعوبة الرجوع إلى كتب الفقه اإلسالمي و العبادات مبنية على التيسير و التوسعة، 
اج والطالق و النفقة والنسب و وخلت كذلك من األحوال الشخصية فلم تبحث موضوعات الزو 

الوالية والوصية والوصاية والحضانة واإلرث والمفقود واألوقاف و يرجع ذلك إلى سياسة التسامح 
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التي قصدتها المجلة في ذلك نظرًا إلى كثرة األديان و المذاهب و إلى ترك الحرية لهم في 
 ء العثماني قبل المجلة بسنة.أمورهم الخاصة، وخلت المجلة من العقوبات لصدور قانون الجزا

 (.8111،712اإللزام برأي واحد مما يترتب عنه الجمود في الحركة االجتهادية، )البغا،-1
من العيوب الشكلية لمجلة األحكام أنها اشتملت على القسم الذي يسمى، أصول المحاكمات، -7

األحكام  وهذا بخالف مفهوم القانون المدني في العصر الحديث حيث ال يتضمن سوى
 الموضوعية دون الشكلية.

ليس لمجلة األحكام نظرية عامة للموجبات والعقود فنرى قواعد اإليجاب والقبول التي تتعلق -2
بجميع العقود متدرجة في كتاب البيع ونرى معظم أحكام المسؤولية الجرمية والضمان مبعثرة في 

 (.25م، ص9119المواد المتعلقة بالغصب واإلتالف. )السويركي،
يؤخذ عليها أنها لم تتطرق بشيء من التفصيل إلى نظرية االلتزامات، باستثناء بعض -1

اإلتالف والغصب، )بوكركب،  النصوص الخاصة بالمسؤولية التقصيرية التي تضمنها كتاب
ص(.831ت،-دكحيل،
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

يتضمن هذا الفصل استعراض لبعض الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة الحالية،  
 قتها بموضوع الدراسة إلى قسمين.وتسهياًل لعرض نتائج الدراسة جرى تقسيمها حسب عال

 المناهج.: دراسات تتعلق بعملية اإلثراء في المحور األول
 .: دراسات تتعلق بالتربية القانونيةالمحور الثاني

 
وقام الباحث بالتعقيب على كل محور على حده، وبمقارنة دراسات هذا المحور بالدراسة الحالية، 

ه االتفاق واالختالف وفي النهاية قام الباحث بتعقيب عام على الدراسات السابقة، من حيث أوج
 بين هذه الدراسة والدراسات السابقة.

 المحور األول: الدراسات التي تناولت اإلثراء.   
 م(.6710دراسة )أبو دراز،  (1
تهدف هذه الدراسة لتحديد قائمة بمفاهيم التربية االقتصادية التي يجب أن تتضمنها كتب       

في فلسطين، والتعرف على درجة توفر مفاهيم التربية التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا 
االقتصادية في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة العليا في فلسطين ووضع تصور مقترح إلثراء 

لتربية اإلسالمية بالمفاهيم االقتصادية، و تكونت العينة من كتب التربية اإلسالمية ا كتب
تخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، وتوصلت للمرحلة األساسية العليا في فلسطين ، و اس

( مفاهيم حصل عليها من الدراسات السابقة واألدب 917الدراسة إلى  قائمة مفاهيم مكونة من )
التربوي وتحليل محتوى التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا وكانت نتيجة التحليل للكتب 

ن هناك تعاون في توزيع المفاهيم االقتصادية مع عدم ( مفهومًا وكا21بجزئيها األول والثاني )
 وجود مفاهيم في بعض الكتب وخاصة في مجال االستثمار واإلنفاق.  

 م(. 6712شريف، الدراسة )أبو  (6
هدفت هذه الدراسة إلى إثراء محتوى كتب التربية اإلسالمية الصف الثامن األساسي في      

تاب التربية اإلسالمية للصف الثامن  بجزئيه  ، وكذلك ضوء قيم الحوار، و تكونت العينة من ك
( طالبة من مدرسة حسن سالمة األساسية )ب(، واختيرت المدرسة بطريقة قصدية 21من )

واختارت الباحثة شعبتين من أصل أربع شعب بطريقة عشوائية، و قامت الباحثة بتحليل محتوى 
لقائمة وقامت ببناء اختبار للوقوف إلى التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي في ضوء ا
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مدى اكتساب الطالبات لقيم الحوار والتي تضمنتها المادة اإلثرائيه، واستخدمت الباحثة المنهج 
الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي ، خلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

موعة التجريبية لصالح طالبات متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ومتوسط المج
 المجموعة التجريبية. 

 (.6715دراسة )شقوره،  (9
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر إثراء محتوى كتاب التربية المدنية في تنمية قيم الحوار      

لدى طلبة الصف الرابع األساسي ، و اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وكذلك المنهج 
إعداد المادة اإلثرائيه واستخدمت المنهج التجريبي لبيان أثر المادة اإلثرائيه، تكونت البنائي في 

( طالبًا من مدرسة مصطفى حافظ االبتدائية التابعة لوكالة الغوث الدولية 21عينة الدراسة من )
 في خان يونس ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية منها التكرارات

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعامل إيتا إليجاد حجم التأثير، وقامت الباحثة و 
باستخدام األدوات التالية وهي تحليل محتوى كتاب التربية المدنية للصف الرابع األساسي 

وار الواجب توافرها في كتاب التربية المدنية للصف حقياس قيم الحوار، وقائمة بقيم الواختبار ل
لى  إثراء محتوى كتاب الراب ع األساسي ، و توصلت الباحثة إلى اشتقاق قائمة قيم الحوار ، وا 

التربية المدنية للصف الرابع بقيم الحوار التي حصلت على أدنى المراتب في التحليل، ،و وجد 
( بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية α ≤ 1.15فروق ذات داللة إحصائية عند )

وجد تصالح المجموعة التجريبية، وكذلك في القياس البعدي الختبار قيم الحوار ل والضابطة
( بين متوسطي درجات طلبة مرتفعي التحصيل α  ≤ 1.15فروق ذات داللة إحصائية عند )

لحوار لصالح المجموعة في المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي الختبار قيم ا
 التجريبية.

 م(.6715ار،دراسة )النج (4
تهدف الدراسة إلى بناء قائمة بأهم القضايا الفقهية التي ينبغي تضمينها في محتوى         

كتب الفقه لطلبة المرحلة الثانوية الفرع الشرعي و تصور مقترح لتضمين القضايا الفقهية 
الدراسة و المعاصرة في محتوى كتب الفقه لطلبة المرحلة الثانوية الفرع الشرعي و تكونت عينة 

أفرادها من محتوى كتابي الفقه للمرحلة الثانوية للفرع الشرعي ومعلمي ومعلمات الفرع الشرعي ، 
واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم األدوات التالية ، قائمة بالقضايا الفقهية 

و توصلت الدراسة  المعاصرة و بطاقة تحليل محتوى واستبانة لمعرفة مدى أهمية القضايا الفقهية
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إلى قائمة نهائية بالمستجدات الفقهية موزعة على سبعة مجاالت رئيسة و إعداد تصور مقترح 
 لمحتوى كتب الفقه للمرحلة الثانوية في ضوء القضايا الفقهية المعاصرة.

 م(.6714دراسة )عسكر، (5
تضمينها في محتوى هدفت الدراسة إلى بناء قائمة بمفاهيم حقوق اإلنسان التي ينبغي         

منهاج التاريخ للمرحلة األساسية العليا في فلسطين ومعرفة تضمن بمفاهيم حقوق اإلنسان في 
محتوى منهاج التاريخ والتحقق من مستوى توافر مجاالت بمفاهيم حقوق اإلنسان في محتوى 

اتين للبحث منهاج التاريخ، و اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ، واستخدمت الباحثة أد
وهما قائمة بمفاهيم حقوق اإلنسان التي ينبغي تضمينها في محتوى منهاج التاريخ للمرحلة 
األساسية العليا، وبطاقة تحليل المحتوى لتحليل الكتب ، وتكونت عينة الدراسة من كتب التاريخ 

تخدمت الباحثة للصف السابع والثامن والتاسع والعاشر من التعليم األساسي ، ولتحقيق النتائج اس
التكرارات والنسبة المئوية كأساليب إحصائية، و توصلت الدراسة إلى التوصل إلى قائمة بمفاهيم 

( مفهومًا موزعًا على خمس مجاالت ، مجال الحقوق 38حقوق اإلنسان حيث تكونت من )
مجال الدينية ومجال الحقوق السياسية ومجال الحقوق االقتصادية ومجال الحقوق االجتماعية و 

الحقوق الثقافية و إلى أن مفاهيم حقوق اإلنسان المتضمنة في محتوى منهاج التاريخ في كتاب 
مفهومًا وفي الصف  88مفهومًا وفي الصف الثامن األساسي  91الصف السابع األساسي 

مفهومًا و أظهرت النتائج أن أكثر المجاالت انتشارًا  81مفهومًا وفي الصف العاشر  92التاسع 
وأقل المجاالت انتشارًا مجال مفاهيم  812مفاهيم حقوق اإلنسان المدنية بمجموع تكرارات  مجال

 مفهومًا. 81الحقوق االجتماعية بمجموع تكرار 
 (.6714دراسة )حسونة، (2
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر إثراء وحدة مقترحة بأهداف التربية المائية وأثرها في تنمية        

طالبات الصف التاسع األساسي، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة الوعي المائي لدى 
 المنهج الوصفي التحليل والمنهج البنائي والمنهج التجريبي.

األدوات التي استخدمها الباحث ، إعداد قائمة بأهداف التربية المائية الواجب تضمينها في  
لوحدة الخامسة مصادر الطاقة والثروة منهاج الجغرافيا للصف التاسع األساسي، وتحليل محتوى ا

المعدنية والمائية في ضوء قائمة أهداف التربية المائية، و إعداد الوحدة الدراسية المقترحة، 
واختبار لمعرفة جوانب الوعي المائي ومقياس الجوانب الوجدانية للوعي المائي وتكونت العينة 

( ، والتي تم اختيارها بطريقة قصدية ( طالبة من مدرسة بنات الشاطئ اإلعدادية )ج21من )
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من قبل الباحثة، استخدمت الباحثة المعالجة اإلحصائية والمتمثلة في اختبار )ت ( لعينتين 
 مستقلتين الختبار فرضيات الدراسة،

ومعامل حجم التأثير إيتا تربيع ، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
( في مستوى الجوانب المعرفية للوعي المائي بين متوسطات تحصيل  α≤1.15مستوى داللة ) 

الطالبات الالتي يدرسن الوحدة المقترحة التي تم إثراؤها بأهداف التربية المائية في المجموعة 
التجريبية ومتوسطات تحصيل أقرانهن في المجموعة الضابطة الالتي يدرسن الوحدة التقليدية 

جريبية، و وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة لصالح طالبات المجموعة الت
(1.15≥ α  في مستوى الجوانب الوجدانية للوعي المائي بين متوسطات تحصيل الطالبات )

الالتي يدرسن الوحدة المقترحة التي تم إثراؤها بأهداف التربية المائية في المجموعة التجريبية 
الضابطة الالتي يدرسن الوحدة التقليدية لصالح ومتوسطات تحصيل أقرانهن في المجموعة 

طالبات المجموعة التجريبية، و فاعلية الوحدة المقترحة في تنمية أهداف التربية المائية والوعي 
  لدى طالبات الصف التاسع األساسي.المائي ببعديه المعرفي والوجداني 

 م(.6719دراسة )عاشور، (0
هدفت الدراسة لبناء قائمة بمعايير اختيار اآليات القرآنية الواجب تضمينها في وحدة          

القرآن الكريم في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية، و وضع التصور المقترح إلثراء وحدة 
ربية القرآن الكريم في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية، تكونت عينة الدراسة من، كتب الت

اإلسالمية للمرحلة الثانوية، و استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ، وقامت باستخدام 
أدوات الدراسة التالية وهي قائمة بمعايير اختيار اآليات القرآنية الواجب تضمينها في وحدة 

د استهدفت القرآن الكريم في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية، و بطاقة تحليل محتوى وق
الحكم على مدى تضمن وحدة القرآن الكريم في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لمعايير 
اختيار اآليات القرآنية ، وتوصلت الدراسة إلى قائمة نهائية بمعايير اختيار اآليات القرآنية التي 

شر الجزء األول ( معيارًا تم تصنيفها إلى محورين، و خلو كتاب الصف الحادي ع23بلغت )
 من معظم معايير اختيار اآليات القرآنية 

 م(.6719دراسة )كلوب، (8
هدفت الدراسة إلى تحليل كتب العلوم للمرحلة األساسية الدنيا في ضوء المهارات الحياتية        

المتضمنة فيها ، وتكونت عينة الدراسة من طلبة الصف الرابع األساسي في مدارس وكالة 
( 91( طالبًا وطالبة وتم اختيار )8981افظة الوسطى والتي يتراوح عددهم )الغوث في المح

ظمة ، و قام الباحث باستخدام المنهج تصفوف من مجموع المدارس بالطريقة العشوائية المن
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الوصفي التحليلي ، وقام الباحث بإعداد األدوات التالية، أداة تحليل المحتوى ، واختبار المهارات 
(  Spssلباحث بتحليل النسب المئوية للحصول على النتائج من خالل برنامج )الحياتية .قام ا

اإلحصائي وتم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية، النسب المئوية والتكرارات واختبار ألفا 
كرومباخ و معامل الثبات سبيرمان براون ومعامل ارتباط بيرسون ومعامل الصعوبة والتميز و 

نات المستقلة، وتوصلت الدراسة إلى اختالف نسب وجود المهارات الحياتية في اختبار )ت( للعي
ثراالمناهج من صف لصف لذا يجب وضع تص ها في الكتب ئور مقترح للمهارات القليلة وا 

الدراسية ، و وجد فروق ذات داللة إحصائية في المهارات الصحية لصالح اإلناث وهذا يتنافى 
ب في ذلك أن جميع المهارات الال يدوية تقدم بشكل نظري وبالتالي مع الواقع في الحياة، والسب

 فإن الطالبات أكثر قدرة في الجوانب النظرية.
 م(.6719دراسة )عبد العال، (3
تهدف الدراسة إلى تحديد قائمة باالحتياجات النمائية لدى طلبة المرحلة الثانوية ، و        

، و التعرف على مدى تضمن مقررات التربية ربطه بالواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني 
االسالمية في المرحلة الثانوية لالحتياجات النمائية للطلبة ، و وضع تصور مقترح إلثراء 
مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية لالحتياجات النمائية للطلبة، وتكونت عينة الدراسة 

للمرحلة الثانوية، واستخدمت الباحثة المنهج من جميع موضوعات مقررات التربية اإلسالمية 
الوصفي التحليلي، أما األدوات التي استخدمتها الباحثة فهي قائمة باالحتياجات النمائية ، و 

إلى  وتقسيمهابطاقة تحليل محتوى ، و توصل إلى قائمة نهائية باالحتياجات النمائية للطلبة 
من االحتياجات  الثانويةبية اإلسالمية للمرحلة أربعة مجاالت رئيسية و خلت معظم مقررات التر 

النمائية الواردة في القائمة و حظى مقرر التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر بنسبة أعلى 
 من مقرر التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر في تضمن االحتياجات النمائية. 

 م(.6716دراسة )أبو جزر، (17
آداب االختالف الالزم توافرها في محتوى التربية اإلسالمية هدفت الدراسة إلى تحديد        

للمرحلة الثانوية في ضوء الفكر اإلسالمي ، و التعرف إلى مدى توافر آداب االختالف في 
ضوء الفكر اإلسالمي في محتوى التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية ، وتكونت عينة الدراسة من 

رحلة الثانوية ، واستخدمت الباحثة أداة قائمة بآداب االختالف  محتوى كتب التربية اإلسالمية للم
الواجب توافرها في محتوى التربية اإلسالمية و بطاقة تحليل محتوى، واختبار للكشف عن مدى 
اكتساب الطلبة آلداب االختالف ن واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت النتائج 
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بية إلسالمية للصف الثاني عشر على نسبة أعلى من كتاب التر احتواء محتوى كتاب التربية ا
 اإلسالمية للصف الحادي عشر 

 م(. 6711دراسة )حمد،  (99
هدفت هذه الدراسة لبناء قائمة بأهم قضايا فقه الواقع التي ينبغي تضمينها في كتب       

راسة من وجهة نظر التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في فلسطين والوقوف على مدى أهمية الد
المعلمين ، و تكونت عينة الدراسة من جميع موضوعات محتوى التربية اإلسالمية للمرحلة 
الثانوية للصف الحادي عشر والثاني عشر وجميع معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية للمرحلة 

مت ( معلمًا ومعلمة ، و استخد78الثانوية في خان يونس ورفح والوسطى والبالغ عددهم )
الباحثة أداة بطاقة تحليل المحتوى واستبانة للتعرف على أداء المعلمين حول أهمية دراسة الطلبة 
لقضايا فقه الواقع، و قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ، وتوصلت الباحثة إلى 

قائمة المعدة خلو كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية من قضايا فقه الواقع الواردة في ال
 . مسبقاً 
 م(.6711)عبد العال، دراسة (16
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى احتواء كتب التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية       

لموضوعات التربية الجنسية ، وكذلك معرفة مدى توافق موضوعات التربية الجنسية الواردة في 
إضافة إلى الوقوف على مدى أهمية دراسة كتب التربية اإلسالمية للتصور اإلسالمي لها ، 

طلبة المرحلة الثانوية لموضوعات التربية الجنسية من وجهة نظر المعلمين ، و اتبعت الباحثة 
( 12المنهج الوصفي التحليلي ، وتكونت العينة من كتب التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية ، و)

ة ، واستخدمت الباحثة أداة بناء قائمة بموضوعات من معلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوي
التربية الجنسية  الواجب تضمنها في محتوى كتب التربية ، وبطاقة تحليل محتوى للحكم على 

سالمية للمرحلة الثانوية لموضوعات التربية الجنسية ، و استبانة مدى تضمن كتب التربية اإل
دراسة الطلبة لموضوعات التربية الجنسية التي  استهدفت التعرف على آراء المعلمين حول أهمية

طرقتها الباحثة ، توصلت الدراسة إلى قائمة نهائية بموضوعات التربية الجنسية  بلغت أربعة و 
ثمانين موضوعًا تم وضعها في أربعة عشر مجااًل رئيسيًا تندرج تحت كل مجال مجموعة من 

 الموضوعات .
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 م(. 6717دراسة )قيطة، (19
هدفت الدراسة إلى تحديد مفاهيم حقوق االنسان الواجب توافرها في محتوى منهاج التربية        

( 275اإلسالمية للمرحلة الثانوية ،و مدى اكتساب الطلبة لها ، حيث تكونت عينة الدراسة من )
طالب من المرحلة الثانوية و محتوى منهاج التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية، واتبع الباحث 

لمنهج الوصفي التحليلي ،و تكونت أداة الدراسة من بطاقة تحليل المحتوى و اختبار لقياس ا
مدى اكتساب الطلبة لمفاهيم حقوق االنسان المتضمنة في المقرر و من أهم نتائج الدراسة ، 

فاهيم حقوق االنسان المتوافرة في محتوى منهاج التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر مبلغت 
 58تكرارًا(  وهذا يدل على أهمية هذا الجانب ، وفي الجزء الثاني كانت ) 22ألول  )الجزء ا

تكرارًا( بينما بلغت مفاهيم حقوق االنسان المتوافرة في محتوى منهاج التربية اإلسالمية للصف 
 لى ان بعضا لمفاهيم غير موجودة .تكرارًا( وهذا يدل ع 59الثاني عشر )

 ابقة: المحور األول:التعقيب على الدراسات الس

تنوعت أهداف دراسات المحور األول لكن جميع الدراسات أجمعت أولا: من حيث األهداف: 
  على إثراء المناهج ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي:

    م(، 8192هدفت معظم الدراسات السابقة إلى بناء قائمة بالمفاهيم مثل دراسة )عسكر،  -
 م(. 8199م(، )حمد، 8197م(، )أبو دراز، 8195)النجار، 

كما هدفت بعض الدراسات لبناء تصور مقترح إلثراء المناهج مثل دراسة )حسونة،  -
 م(.8195م(، و)النجار، 8193م(، )عاشور، 8192

م(، 8195وهناك دراسات هدفت لبناء قائمة في ضوء معاير معينة مثل دراسة )شقورة،  -
  م( 8191م(، )أبو شريف، 8193م(، )عبد العال، 8193)كلوب، 

بينما هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف إلى مفاهيم مجلة األحكام العدلية ودرجة توفرها في  
 كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا.

 ثانياا: من حيث نوع العينة:
 التالي:تنوعت الدراسات السابقة في اختيار العينة على النحو 
(، )الفي 8193(، )كلوب ،8193_دراسات اختارت العينة القصدية مثل دراسة )قنوع ،

 (.8199(، )أبو منديل ،8198،
(، 8195(، )شقورة ،8192_دراسات اختارت العينة العشوائية البسيطة، مثل دراسة )حسونة ،

 م(.8191ودراسة )قيطة،
م(، ) أبو الشريف، 8197مثل)أبو دراز،باقي الدراسات اتبعت المنهج الوصفي التحليلي: -

 م(.8193)عاشور، م(،)8198م(، )أبو جزر، 8192عسكر، )م(، 8199م(، )حمد، 8191
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 _بينما اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي.
 ثالثاا: من حيث أفراد الدراسة: 

اختلفت الدراسات السابقة في اختيار أفراد الدراسة فالبعض اختار الكتب الدراسية، والبعض 
 اختار طلبة المدارس والمعلمين وهي موضحة كالتالي: 

م(، )عاشور، 8192( الدراسات التي اختارت الكتب المدرسية كعينة وهي دراسة )عسكر،  أ
م(، )محمد، 8197)أبو دراز،  م(،8195م(، )النجار، 8193م(، )عبد العال، 8193
 م(. 8117م(، )النادي، 8199

م(، 8192م(، )حسنونه، 8198( الدراسات التي اختارت الطالب وهي دراسة )الفي،  ب
 م( 8191م(، )أبو شريف، 8193م(، )كلوب، 8199م(، )أبو منديل، 8195)شقورة، 

 م(. 8199مد، ج( الدراسات التي اختارت المعلمين كعينة للدراسة هي دراسة، )ح
-8197بينما تكونت أفراد الدراسة الحالية من كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا)

 م(.8192
 رابعاا: من حيث المرجلة التعليمية: 

تنوعت الدراسات السابقة في تناول المرحلة التعليمية فمنها ما تناول المرحلة االبتدائية مثل 
 م(. 8193م(، )كلوب، 8195قورة، م(، )ش8193دراسة )قنوع، م

 م(، 8192م(، )حسونة، 8192ومنها ما تناول المرحلة األساسية العليا مثل دراسة )عسكر، 
م(، )أبو منديل، 8193م(، )عاشور، 8198والبعض تناول المرحلة الثانوية مثل دراسة )الفي، 

 م(. 8195م(، و)النجار، 8193م(، )عبد العال، 8199
 ة تناولت المرحلة األساسية العليا، الصفوف من الصف السابع للعاشر.والدراسة الحالي

 خامسا: من حيث األدوات: 
تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة فالبعض استخدم بطاقة تحليل المحتوى وقائمة 

 مفاهيم مثل: 
شور، م(، )عا8192م(، )حسونة، 8193م(، )قنوع، 8198م(، )الفي، 8192دراسة )عسكر، 

م(، )عبد العال، 8193م(، )كلوب، 8199م(، )أبو منديل، 8195م(، )شقورة، 8193
م(، 8199(، )حمد، 8191م(، )أبو شريف، م8197م(، )أبو دراز، 8195م(، )النجار، 8193

 (.8117و)النادي، م
 م(. 8195والبعض استخدم االستبانة كأداة دراسة مثل )النجار، 

 م(. 8193م(، و)قنوع، 8199ل دراسة )أبو منديل، والبعض استخدم بطاقة قياس مث
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 أما من استخدم االختبار فكل من الدراسات التالية: 
م(، 8199م(، )أبو منديل، 8192(، )حسونة، 8193م(، دراسة قنوع، م8198دراسة )الفي، 

 م(.8191م(، و )أبو شريف، 8193)كلوب، 
الباحث وهي بطاقة تحليل المحتوى وقائمة أما الدراسة الحالية فاستخدمت األدوات التي أعدها  

 المفاهيم
 سادسا: من حيث المنهج: 

تنوعت الدراسات السابقة في استخدام المنهج فالبعض استخدم المنهج التجريبي والبعض استخدم 
 الوصفي والبعض استخدم االثنين معًا وبيان ذلك كما يلي: 

م(، 8193م(، )عاشور، 8192أ( المنهج الوصفي التحليلي استخدم هذا المنهج دراسة )عسكر،  
م(، )حمد، 8197م(، )أبو دراز، 8195م(، )النجار، 8193م(، )عبد العال، 8193)كلوب، 
 م(. 8191م(، )أبو الشريف، 8198م(، )أبو جزر، 8199

 م(، 8198راسة )الفي، ب( المنهج التجريبي فقد استخدم هذا المنهج كل من د 
م(، )حسونة، 8193ج( أما من جمع بين المنهجين فكانت الدراسات التالية دراسة )قنوع،  

 (. 8191م(، و )أبو شريف، م8199م(، )أبو منديل، 8195م(، )شقورة، 8112
 الدراسة الحالية اتبعت المنهج الوصفي التحليلي.

 سابعاا: من حيث التصميم:
التصميم فمنها من اتبع المجموعة التجريبية الواحدة مثل دراسة اختلفت الدراسات في 

م(، والبعض اختار التصميم لمجموعتين متكافئتين قبلي وبعدي، 8193(، )قنوع ،8198)الفي،
 م(.8199م(، )أبومنديل،8195م( و)شقورة، 8192مثل دراسة )حسونة ،

 الدراسة الحالية اتبعت المنهج الوصفي التحليلي.
 حيث األساليب اإلحصائية المستخدمة: ثامنا: من 

اختلفت األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسات، فبعض الدراسات استخدمت المعادالت 
اإلحصائية مثل التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعامل إيتا مثل دراسة 

، )شقورة، م(8192م(، )حسونة، 8193م(، )قنوع، 8198م(، )الفي، 8192)عسكر، 
 م(. 8193م(، )كلوب، 8199م(، )أبو منديل، 8195

م(، 8193م(، )قنوع، 8198( مثل دراسة )الفي، Tبعض الدراسات استخدمت اختبار )
 م(. 8193م(، )كلوب، 8117م(، )جودة، 8192)حسونة، 
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 تاسعاا: من حيث النتائج: 
أثبتت العديد من الدراسات أن هناك أثرًا واضحًا وكبيرًا للمادة اإلثرائيه وعلى أنها فاعلة في  -

 المناهج التي تم إثراؤها، والبرامج اإلثرائيه في تحقيق األهداف من عملية اإلثراء. 
مة استفاد الباحث من العديد من الدراسات السابقة التي تناولت عملية اإلثراء في إعداد قائ -

م(، 8198م(، )الفي ،8192المفاهيم وأداة تحليل المحتوى، مثل دراسة )عسكر ،
م(، )أبو منديل 8195م(، )شقورة ،8193م(، )عاشور ،8192م(، )حسونه ،8193)قنوع،

 م(.8195م(، )النجار،8193م(، )كلوب ،8193م(، )عبد العال ،8199،
ل إجماع الدراسات السابقة على أهمية يالحظ الباحث: من خالل الدراسات السابقة للمحور األو 

 اصة على منهج التربية اإلسالمية.اإلثراء وفاعلية في المناهج وخ
  عاشراا: من حيث مكان إجراء الدراسة

م(، 8191م(، دراسة )أبو الشريف،8197الدراسات التي أجريت في فلسطين )أبودراز،
 8192، دراسة )حسونه م(،8198م(، )أبوجزر،8192ة )عسكر،م(، دراس8199دراسة)أبوحمد،

م(، 8191م(، دراسة)قيطة،8198م(، دراسة)شقورة،8193م(، دراسة)عاشور،
(، 8193عال،م(، دراسة )عبد ال8193م(، دراسة)كلوب،8199دراسة)عبدالعال،
م(.8195دراسة)النجار،  

 تعقيب عام على الدراسات السابقة:
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

  من الدراسات السابقة في تكوين خلفية جيدة حول موضوع الدراسة.تمت االستفادة 
 .تمت االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد بعض المفاهيم الواردة في الدراسة 
 .تمت االستفادة كذلك في تصميم أدوات الدراسة 
 .عداد قائمة المفاهيم ومحاورها  تمت االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد وا 
 ك تمت االستفادة من الدراسات السابقة في المعالجات اإلحصائية األفضل.كذل 
 .تمت االستفادة في وضع التوصيات واإلرشادات واالقتراحات المناسبة 
 .كذلك تمت االستفادة من الدراسات السابقة في اإلطار النظري 
 .كذلك الباحث استفاد من الدراسات السابقة في اختيار منهج البحث 
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 المحور الثاني: التربية القانونية.  
 م(: 6715دراسة )العابد،  (1

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى طبيعة المفاهيم القانونية المتضمنة في كتب التربية     
الوطنية للمرحلة األساسية العليا في األردن ودرجة توافرها في هذه الكتب والتعرف إلى درجة 

ساسي للمفاهيم القانونية الواردة في كتب التربية الوطنية اكتساب طلبة الصف العاشر األ
والمدنية للمرحلة األساسية العليا في األردن، و تكونت عينة الدراسة من طلبة الصف العاشر 

( ما بين طالب وطالبة تم اختيارهم بالطريقة 95111األساسي في األردن وبلغت عينة الدراسة )
احثة بإعداد أداة تحليل كتب التربية الوطنية والمدنية وكذلك العشوائية الطبقية ، و قامت الب

قامت بإعداد اختبار تحصيلي لطلبة الصف العاشر األساسي استنادًا إلى المفاهيم الواردة في 
أداة التحليل.، و اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي ، توصلت الدراسة 

 إلى النتائج التالية :

ء أداء أفراد عينة الدراسة على فقرات اختبار اكتساب المفاهيم القانونية بدرجة متدنية لم جا-9
( في  α  ≤   0.05%، و وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  25تتجاوز 

 درجة اكتساب المفاهيم القانونية تبعا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث.

( في درجة α  ≤   0.05 حصائية عند مستوى داللة )  عدم وجود فروق ذات داللة إ-8
 اكتساب المفاهيم القانونية تبعا لمتغير موقع المدرس ) ريف _ حضر (.

توزعت المفاهيم في الكتب عينة الدراسة بحسب مجاالتها على النحو اآلتي: المجال -3
ثم المجال %( 98%( ثم المجال الدولي )39%(، تاله المجال االقتصادي )22السياسي )
 %(.1.2%( واخيرًا المجال االجتماعي )1.1الديني )

 م(.6714 ،األغا )دراسة (6
هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم التربية القانونية كمدخل من مداخل تطوير مناهج         

و قد أجريت الدراسة في الدراسات االجتماعية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، 
 الباحث إلى:وتوصل فلسطين 
المتعلم مهارات التمييز بين المفاهيم القانونية ويستطيع نقد القانون وبعض  اكساب  (9

 القضايا القانونية ويتعرف علي اهم القضايا الالزمة علي عدم تطبيق القانون. 
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تعمل التربية القانونية علي تطوير المهارات األساسية للمتعلم وذلك عن طريق المشاركة  (8
 المدنية وصنع القرار والتفكير الناقد  

تعمل التربية القانونية علي زيادة اهتمام الطالب بمنهج الدراسات االجتماعية كون هذا  (3
 القانونية المنهج يتضمن محتوى العديد من المفاهيم ذات الصلة بالتربية

 م(.6714، دراسة )الشبراوي  (4
تهدف الدراسة الى تقديم الرؤية المتميزة والمستندة الى الحضارة اإلسالمية والشريعة       

اإلسالمية فيما يتعلق بقضايا المعاقين تعليمًا وتربية وتأهياًل، وكذلك تهدف الدراسة الى 
المعاقين في الواليات المتحدة االمريكية معرفة القوانين والتشريعات المنظمة لتعليم وتربية 

لقاء الضوء على الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات التعليمية والتربوية  ومصر. وا 
للمعاقين وتحديث الترتيبات والمتطلبات التعليمية والتربوية األساسية للتالميذ المعاقين، والتي 

علمين على فهم األطر القانونية ينص عليها القانون، كما تهدف الدراسة الي مساعدة الم
 والتشريعية واحكام قوانين المعاقين المتعلقة بتربيتهم وتعليمهم.

المرجعية الفكرية واألسس القانونية والتشريعية لتعليم وتربية المعاقين في مصر والواليات 
ستندة إلى المتحدة األمريكية. )دراسة مقارنة( تهدف الدراسة إلى أن تقوم الرؤية المتميزة والم

الحضارة اإلسالمية والشريعة اإلسالمية فيما يتعلق بقضايا المعاقين تعليمًا وتربية وتأهياًل 
والتعرف على بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة باإلعاقة ، و مساعدة المعلمين على 

الباحث فهم األطر القانونية والتشريعية وأحكام القانون المتعلقة بالمعاقين وتعليمهم، اتبع 
المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الباحث  أدوات المنهج المقارن ، وتوصلت الدراسة إلى 
تفوق التجربة المصرية على التجربة األمريكية فيما يتعلق بالمرجعية الفكرية والحضارية 

مي والعقائدية  لألطر التشريعية والقانونية لتعليم المعاقين ، و المعوقين في المجتمع اإلسال
 لهم الحقوق التي ال تقل عن حقوق األشخاص العاديين بل تزيد فيما يتعلق برفع الحرج.

 م(.6719دراسة )حرون ، (5
تهدف الدراسة ،للوقوف على مدى إلمام طالب الجامعة بالتشريعات المنظمة للحياة        

الجامعية و الوصول إلى تصور لكيفية نشر الثقافة القانونية لدى طالب المرحلة الجامعية في 
مصر ، وتكونت العينة من طالب جامعات )مدينة السادات واالسكندرية والمنوفية( الذي يبلغ 

ب وطالبات ، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي نظرًا لمالئمته طبيعة الدراسة ( طال515عددهم )
لحساب التكرارات  spss، وباستخدام االستبانة و المعالجة اإلحصائية للبيانات واستخدام برنامج 

للتعرف على الفروق بين أفراد العينة، كشفت  Tوالنسب المئوية ومعامل ألفا و استخدام اختبار 
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لتالية ، انخفاض مستوى الثقافة القانونية لدى أفراد العينة في كل محاور االستبانة التي النتائج ا
تناولتها الدراسة ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول 
 مستوى الثقافة القانونية وفقًا لمتغير اإلقامة ، و توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

 علمية(. –درجات أفراد العينة حول مستوى الثقافة القانونية وفقًا لمتغير الكليات )نظرية 
 م(.6711دراسة )بودي،  (2
الكشف عن مدى إلمام طلبة جامعة الملك فيصل بالثقافة القانونية المتعلقة بوعيهم بالقوانين      

الب خالل المرحلة الجامعية ، واللوائح الدراسية الجامعية التي تحدد مسئوليات و واجبات الط
( طالبًا وطالبة من كليات الجامعة كافة ، واستخدم الباحث 112وتكونت عينة الدراسة من )

المنهج التجريبي ألنه األنسب لهذه الدراسة، وقام الباحث باستخدام   اختبار تحصيلي لقياس 
وتوصلت الدراسة إلى مستوى طلبة الجامعة في معرفة بعض القوانين واللوائح الجامعية ، 

انخفاض مستوى الثقافة القانونية بصفة عامة لدى عينة البحث، معرفة الطالبات الثقافة القانونية 
التي ترتبط بالقوانين واللوائح الجامعية أكثر من مستوى معرفة الطالب، مستوى معرفة الطالب 

ي الكليات األدبية، المستوى في الكليات العلمية ب الثقافة القانونية أعلى من مستوى الطالب ف
 الدراسي للطلبة ليس له تأثير دال في مستوى الثقافة القانونية.

( لمعرفة مستوى اإللمام بالقوانين واللوائح عند  T، و استخدم الباحث األساليب، اختبار )  
 ق بين المجموعات طبقًا للمعدل.  (لمعالجة الفرو  (one way ANovaالطالب ،استخدم 

 م(.6711)السيد، دراسة  (0

تهدف هذه الدراسة للتعرف على أهمية الثقافة القانونية المناسبة لطالب الصف األول       
الثانوي العام والتعرف على مدى توافر الثقافة القانونية في كتب الدراسات االجتماعية واللغة 

ول الثانوي العام، و العربية والتربية اإلسالمية والتربية القومية المقررة على طلبة الصف األ
 –التربية الوطنية  –التربية اإلسالمية  –تكونت عينة الدراسة من جميع مقررات اللغة العربية 

المقررة على طلبة الصف األول الثانوي العام في جمهورية مصر  –الدراسات االجتماعية 
وب متعدد الوسائط العربية، واستخدم الباحث بطاقة تحليل المحتوى واستخدم برنامج على الحاس

في الثقافة القانونية لطالب الصف األول الثانوي ، واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج 
 الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي.

 وتوصل الباحث الي:
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%( من 9عدم وجود ثقافة قانونية في كتاب اللغة العربية اال بنسبة اقل من ) -9 -9
 قانونية تعتبر غير متوفرة في هذا الكتاب.المحتوى وبالتالي فإن الثقافة ال

توصل الباحث الي غياب األهداف التي تتناول الثقافة القانونية فلم تنص األهداف علي  -8
 إشارة مباشرة او ضمنية للثقافة القانونية.

عدم تضمن اهداف مقررات )اللغة العربية، التربية اإلسالمية، الدراسات االجتماعية،  -3
اول الثقافة المقررة علي طالب الصف األول ثانوي العام، لم تتنالتربية الوطنية( 
 اهداف المجتمع. القانونية ولم تراع

 م(.6773دراسة )نجاة  (8

تهدف هذه الدراسة إلى تنمية وعي تالميذ المرحلة االبتدائية ببعض القواعد القانونية      
عية لطالب المرحلة االبتدائية ووضع برنامج يحقق أهداف التربية القانونية في المواد االجتما

( في مدرسة 2/9، تكونت عينة الدراسة من تالميذ المرحلة االبتدائية من الصف الرابع )
عمر بن الخطاب بإدارة دشنا التعليمية في جمهورية مصر العربية، حيث تم تجريب الوحدة 

ل وبعد تطبيق المقترحة ، واستخدم الباحث اختبار قبلي وبعدي لمعالجة درجات الطالب قب
البرنامج ، وتوصل الباحث إلى قائمة مقترحة للثقافة القانونية وهي مكونه من أحد عشر 
موضوعًا رئيسًا و أربعة و أربعين عنصرًا فرعيًا تتناول الجوانب القانونية التي قد تتصل 

 بالحياة اليومية .

 م(.6773دراسة )األغا،  (3
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المفاهيم االقتصادية اإلسالمية المتضمنة       

في منهج التاريخ الفلسطيني للصفين: السادس والثامن األساسيين ، وتكونت عينة الدراسة 
من كتب التاريخ للصفين السادس والثامن األساسيين في المنهج الفلسطيني ، واستخدم 

طاقة تحليل المحتوى ، وقام الباحث باستخدام المنهج الوصفي الباحث في هذه الدراسة ب
التحليلي ، و توصلت الدراسة إلى أن عدد المفاهيم االقتصادية اإلسالمية المتضمنة في 

( مفاهيم في كتب التاريخ 91( مفهومًا موزعة على النحو التالي )88كتب الصفين بلغ )
 امن األساسي. ( مفهومًا للصف الث98للصف السادس األساسي و)

 م(.6773، ،معمر، محمددراسة )خير الدين (17
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح في الجغرافيا لتنمية الحقوق          

(طالبا من 27البيئية و الوعي القانوني لدى طالب الصف األول الثانوي ، و تكونت العينة من )
بية واحدة ، و اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الصف األول الثانوي كمجموعة تجري
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الوصفي والمنهج شبه التجريبي ، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد أدوات و مواد 
الدراسة وهي  ، قائمة بحقوق اإلنسان البيئية ، برنامج مقترح في الجغرافيا )البيئة واألخطار 

في الحقوق البيئية لقياس الوعي القانوني لطالب الصف  البيئية (، كما أعد الباحثان اختباراً 
األول الثانوي ، و توصل الباحثان إلى أن استخدام البرنامج المقترح في الجغرافيا له فاعلية 
كبيرة في نمو الحقوق البيئية لدى مجموعة الدراسة في التطبيق البعدي بداللة إحصائية عند 

لى نمو الوعي القانوني لدى مجموعة الدراسة في ( و كذلك دلت النتائج ع1.19مستوى) 
(و في ضوء مجموعة  الدراسة و ما 1.19التطبيق البعدي بدالله إحصائية عند مستوى )

 ت والبحوث و الدراسات المقترحة .أسفرت عنه النتائج قدم الباحثان مجموعة من التوصيا
 م(.6773دراسة )طوالبة، (11

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج تعليمي قائم على المفاهيم القانونية في تنمية        
الثقافة القانونية لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن في مبحث التربية الوطنية والمدنية 
واتجاهات الطلبة نحوها، و تكونت العينة من طلبة الصف العاشر األساسي في مديرية تربية 

( طالبًا وطالبة ، و استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج 7833ألولى والبالغ عددهم )إربد ا
التجريبي كما قام باستخدام األدوات التالية لتحقيق أهداف الدراسة ، قائمة بالمفاهيم القانونية 
وبطاقة تحليل محتوى و  بناء برنامج تعليمي مقترح واختبار تحصيلي ومقياس لالتجاه ، وقام 

في تحليل البيانات و استخدم  spssبمعالجة البيانات باستخدام الباحث البرنامج اإلحصائي 
الباحث تحليل التباين الثنائي وكشفت النتائج عن فاعلية البرنامج التعليمي في تنمية الثقافة 

تحصيلي يعزى للجنس لصالح القانونية و وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار ال
 اإلناث.
 م(. 6778دراسة )عثمان،  (16

و كذلك تهدف  الثانويةتهدف إلعداد قائمة بأبعاد الثقافة القانونية الالزمة لطالب المرحلة       
إلى تقويم منهج التربية الوطنية بالمرحلة الثانوية في ضوء أبعاد الثقافة القانونية الالزمة   

الفرعية التي يمكن إضافتها لمنهج لطالب المرحلة الثانوية و وضع تصور مقترح للموضوعات 
التربية الوطنية بالمرحلة الثانوية ليؤدي دوره في إكساب الثقافة القانونية للطالب  ، و تكونت 
العينة من كتب التربية الوطنية للمرحلة الثانوية في مصر ، و استخدمت الدراسة أحد أساليب 

لتعرف على مدى قيام منهج التربية المنهج الوصفي ، وهو أسلوب تحليل المحتوى ، و ذلك ل
الوطنية في إكساب الثقافة القانونية لطالب المرحلة الثانوية ، واألدوات التي استخدمها الباحث 
في هذه الدراسة هي ، استمارة تحليل محتوى منهج التربية الوطنية بالمرحلة الثانوية ، معيار 
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ء دوره في إكساب الطالب في المرحلة تقويم أهداف أو محتوى منهج التربية الوطنية في ضو 
 الثانوية للثقافة القانونية .

 وتوصل الباحث الى:
أن اهداف منهج التربية الوطنية في المرحلة الثانوية ال تساعد علي اكتساب الطالب  -9

الثقافة القانونية حيث لم تصل نسبة الوحدات المعيارية التي انطبقت علي األهداف الي 
% 2.29( وحدات معيارية وذلك بنسبة  3لي األهداف سوى )%، حيث لم ينطبق ع5

 من اجمالي وحدات المعيارية لألبعاد المكونة للمعيار.
لم ينطبق أي من فقرات محتوى منهج التربية الوطنية للصف األول الثانوي علي أي  -8

 من الوحدات المعيارية لكل من االبعاد)الحقوق، الواجبات، القيم القانونية( 
 م(.6774)العضايلة ،دراسة  (93
هدفت إلى التعرف إلى الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع المحلي في قانون          

( شخص مشارك ومشاركة تم أخذها 211العقوبات في األردن، وتكونت عينة الدراسة من )
بطريقة المسح الشامل لكافة المشاركين والمشاركات في ورش العمل، حيث تم استرجاع 

( مبحوثًا، من المجتمع األردني ، 131( استبانة فقط وبذلك كان حجم العينة النهائي )131)
و استخدم الباحث المنهج الوصفي القائم على وصف البيانات وتحليلها ، وتم استخدام 
االستبانة كأداة لجمع المعلومات وعولجت البيانات عن طريق استخدام برنامج الحزم 

(،استخدام Anovaلدراسة على تحليل التباين المتعدد )واعتمدت ا SPSSاإلحصائية 
للتعرف على مصادر الفروق ، ودلت النتائج على أن أفراد مجتمع الدراسة  Tاختبار 

تنقصهم المعرفة بحقوق النساء الواردة في قانون العقوبات ، حاجة أفراد العينة إلى معرفة 
 عقوبة من يقدم على خطف شخص ما بالحيلة أو اإلكراه.

 
 م(.6776دراسة )أحمد ، (14

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم وحدة دراسية لتنمية بعض المفاهيم الدستورية من خالل        
منهج الدراسات االجتماعية و تعريف األفراد بحقوقهم و واجباتهم ووسائل الحماية التي كفلها 

تلميذًا بالصف الثالث اإلعدادي من مدرسة سعيد العريان  25الدستور، و تكونت العينة من 
مدينة طنطا وقد تم اختيار عينة واحدة للبحث حيث يمثل محتوى الوحدة المقترحة اإلعدادية ب

خطًا فكريًا جديدًا لم يدرسه التالميذ من قبل ومن ثم يمكن التنبؤ بنتيجة المجموعة الضابطة 
مسبقا ، و استخدم الباحث المنهج الوصفي  وذلك في بناء قائمة المفاهيم الدستورية و كذلك 
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ر و إعداد دليل المعلم و كتب التلميذ و كما استخدم المنهج التجريبي في تطبيق بناء االختبا
الوحدة وقياس أثرها على عينة البحث ، أدوات الدراسة التي استخدمها الباحث  الكتب المدرسية 
، دليل المعلم ،اختبار لقياس المفاهيم الدستورية التي تضمنتها الوحدة المقترحة، وتوصل الباحث 

على التأثير المرتفع للوحدة المقترحة في التي دلت لنتائج من خالل اجراء االختبار البعدي إلى ا
 اكتساب التالميذ عينة البحث للمفاهيم الدستورية.  

 م(.1332دراسة )عطوة ، (15
تهدف الدراسة إلى التعرف على الواقع الحالي لمدى إلمام ووعي معلمي المستقبل ببعض        

ونية المرتبطة بممارسة التدريس الفعلي بالمدارس والمتمثلة في حقوقهم وواجباتهم مسئولياتهم القان
كما وردت بالقانون والدستور المصري باإلضافة إلى التعرف على تأثير برنامج لتنمية المعرفة 
والوعي لهذه المسئوليات التي تم الوصل إليها، و تألفت عينة الدراسة في صورتها النهائية من 

فرقة الرابعة بقسمي التاريخ والفلسفة بكلية التربية بطنطا وقسمي التاريخ والجغرافيا بتربية طالب ال
( طالب وطالبة بعد استبعاد عدد من الطالب 911كفر الشيخ )جامعة طنطا(، وشملت العينة  )

ية والطالبات لتغيبهم أكثر من مرة أثناء تطبيق البرنامج أو لتخلفهم عن حضور االختبارات القبل
أو البعدية ، استخدم الباحث المنهج التجريبي حيث قام بإعداد برنامج لتنمية بعض المسئوليات 
القانونية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية ، وقد استخدم الباحث األدوات التالية ، االختبار 

ت القانونية و لإللمام المعرفي ببعض المسئوليات القانونية و بناء مقياس الوعي ببعض المسئوليا
بناء برنامج مقترح لتنمية بعض المسئوليات القانونية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية ، و 

في المعالجة  T. Testنظرًا ألن الدراسة تستخدم المجموعة الواحدة لذا كان اختبار )ت( 
يكن لدى الطالب  اإلحصائية للبيانات يعد مناسبًا ، وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية ، لم

المعلمين القدر الكافي من المعلومات القانونية التي تتعلق بمهنتهم المستقبلية، وذلك قبل 
دراستهم للبرنامج المقترح و تأثير البرنامج المقترح على تنمية كل من أبعاد االختبار سواء بعد 

 المسئولية المدنية أو بعد المسئولية اإلدارية.
 .م(1339دراسة )عبد المطلب ، (91

بين المواطنين ، اتبع  تهدف إلى التعرف على دور التربية في نشر الوعي القانوني       
المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع المعلومات وتحليلها في صورة علمية الباحث 

ومنطقية مقبولة بالقدر الذي يتمشى مع أهداف هذا البحث، و اقتصر هذا البحث على التعرف 
دور التربية في نشر الوعي القانوني واستتباب األمن ولم يتسع لجوانب أخرى ، وتوصلت  على

الدراسة إلى اتفاق قواعد األخالق مع نصوص القانون في أنها ذات صفة اجتماعية، وتأثير أقل 
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منها بالظروف المحيطة بها اجتماعية كانت أم اقتصادية أم سياسية وعالوة على ذلك فاألخالق 
نين تعمالن على تحقيق استقرار المجتمع واستتباب أمنه كما أنهما يتأثران بعاملي الزمان والقوا

والمكان ، و إلى أن التربية تهيئ البيئة المالئمة التي يعمل في رحابها القانون من خالل ما 
 تقوم على تحقيقه من أهداف لذا فالعالقة بين القانون والتربية عالقة عضوية.

 لي :وتوصل الباحث ا
استهداف مؤسسات التعليم لتطوير قدرات المتعلمين وتزويدهم بالخبرات الطيبة ونشر  -9

 الوعي القانوني بينهم.
اذا كان من اهم اهداف التعليم تحقيق المواطنة الصالحة لدى المتعلمين وصبهم في  -8

 قوالب ثقافية متجانسة وهذا ال يتأتى اال من خالل نشر الوعي القانوني بينهم 
هج الدراسية والبرامج التعليمية تساعد في تشكيل شخصيات المتعلمين علي الوجه المنا -3

المطلوب اذا قامت بواجباتها علي الوجه االكمل واهتمت بنشر الوعي القانوني بين 
 المتعلمين.

 التعقيب على الدراسات السابقة المحور الثاني: 
 أولا: من حيث األهداف:

هذا المحور إلى التعرف على المفاهيم القانونية المتضمنة في  هدفت معظم الدراسات السابقة في
م(، )أحمد، 8112م(، )عثمان، 8192م(، )االغا،8195الكتب الدراسية مثل دراسة )العابد،

م(، وهدفت بعض الدراسات األ خرى لمعرفة 8111م( و)طوالبة ،8192م(، )الشبرأوي،8118
م(، )العضايلة 8193الطالب مثل دراسة )حرون،مدى الوعي القانوني والثقافة القانونية لدى 

م(، )خير الدين 9113م(، )عبد المطلب ،9111م(، )عطوة ،8199م(،)بودي،8193،
 م( .8199م( و)السيد ،8111م(، )نجاة ،8192م(، )االغا،8111،

أما الدراسة الحالية فهدفت إلى وضع تصور مقترح إلثراء كتب التربية اإلسالمية للمرحلة 
 ا بمفاهيم مجلة األحكام العدلية.العلي األساسية

 
 ثانياا: من حيث نوع العينة:

م(، )عطوة 8193بعض الدراسات السابقة اختارت العينة بطريقة قصدية مثل دراسة )حرون،
م(، ومن 8195م(، )العابد،8111م(، )نجاة ،8199(، )بودي،8111م(، )طوالبة، م9111،

م( و)العضايلة 8192اوي، عشوائية مثل دراسة )الشبر الدراسات من اختارت العينة بالطريقة ال
  م(.8193،
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 ثالثا: من حيث أفراد الدراسة:
تنوعت الدراسات السابقة في اختيار أفراد الدراسة فمنها من اختار الكتب المدرسية والبعض 
اختار الطالب والبعض اآلخر اختار المعلمين ومواطنين عاديين كأفراد للدراسة وهذا بيان لما 

 سبق:
م(، 8199الدراسات التي اختارت الكتب المدرسية كأفراد للدراسة، هي: دراسة )السيد ،

 م(.8112م(، )عثمان،8192)االغا،
(، 8192الدراسات التي اختارت أفراد العينة مواطنين عاديين وهي: دراسة )الشبراوي ،

 م(.8193(، )عبد المطلب، 8193)العضايلة،
الدراسة فيها مكونه من، كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية أما الدراسة الحالية فأفراد 

 العليا، من الصف السابع للصف العاشر.
 رابعاا: من حيث المرحلة التعليمية:

تنوعت الدراسات السابقة في تحديد المرحلة التعليمية بين االبتدائي واإلعدادي والثانوي 
 والجامعي، وهي موضحة كالتالي:

م( 8192م(، )االغا ،8111ي اختارت المرحلة االبتدائية هي دراسة )نجاة،الدراسات الت
 م(.8111و)طوالبة،

م(، )أحمد 8192م(، )االغا ،8195الدراسات التي اختارت المرحلة اإلعدادية هي، )العابد،
 م(.8118،

م(، 8199م(، )بودي ،8193الدراسات التي اختارت المرحلة الجامعية هي دراسة )حرون ،
 م(.9111،)عطوة 

 يا من الصف السابع للصف العاشر. الدراسة الحالية اختارت المرحلة األساسية العل
 خامساا: من حيث األدوات:

اختلفت الدراسات السابقة في تحديد األداة المستخدمة حيث استخدمت قائمة بالمفاهيم مثل 
م(، والبعض 8111م(، )طوالبة ،8118م(، )أحمد،8111م(، )خير الدين ،8111دراسة )نجاة ،

م(، 8111م(، )خير الدين ،8111م(، )نجاة ،8195اختار االختبار كأداة مثل دراسة )العابد ،
م(. وبعض الدراسات 8111م(، )طوالبة، 8199م(، )بودي ،9111م(، )عطوة، 8118)أحمد ،

م(، )العضايلة 8193م(، )حرون،8111استخدمت االستبانة كأداة للدراسة مثل دراسة )طوالبة ،
م(، أما من استخدم بطاقة التحليل كأداة فهم 8195م(، )العابد، 8112م(، )الشبراوي ،8193،
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م( ، )السيد ، 8192م( ، )األغا ، 8112م( ، )عثمان ،8118م( ، )أحمد ،8111)طوالبة ،
 م(.8195م( ، )العابد ، 8199

 محتوى.الدراسة الحالية استخدمت قائمة مفاهيم كأداة للدراسة وقائمة تحليل 
 سادساا: بالنسبة لمنهج الدراسة:

الدراسات تنوعت في اتباع المنهج فمنها من استخدم المنهج الوصفي والبعض استخدم المنهج 
 التجريبي والبعض اآلخر جمع بين المنهجين معًا كما هو موضح الحقًا:

م(، )بودي 9111م(، )عطوة ،8111المنهج التجريبي استخدمته الدراسات التالية، دراسة )نجاة،
م(، )عبد المطلب 8192م، وهناك من استخدم النهج الوصفي مثل دراسة )األغا، 8199،

 م(.8193م(، )حرون ،8193م(، )العضايلة، 8112م(، )الشبراوي، 9113
م(، )خير 8199م(، )السيد ،8195والبعض جمع بين المنهجين معًا مثل، دراسة )العابد ،

 م(.8111)طوالبة،  م( و8118م(، )أحمد، 8111الدين، 
 تناولت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

 سابعاا: من حيث التصميم:
م(، والبعض 8111بعض الدراسات استخدمت تصميم المجموعة الواحدة مثل دراسة )خيرالدين، 

م(، كما 9111اختار المجموعة التجريبية الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي، مثل دراسة )عطوة، 
دراسات استخدمت مجموعتين تجريبية وضابط، مع اختبار قبلي وبعدي مثل دراسة  أن هناك
 م(.8111م(، )طوالبة، 8199)بودي، 

 أما منهج الدراسة الحالية هو المنهج الوصفي التحليلي.
 ثامناا: من حيث األساليب اإلحصائية المستخدمة:

(، مثل دراسة )عطوة، (Tمعظم الدراسات السابقة في المحور الثاني استخدمت اختبار 
م(، والبعض اآلخر استخدم 8193م(، )حرون، 8193م، )العضايلة، 8199م(، )بودي، 9111
م( 8111( لحساب التكرار والنسب المئوية و تحليل التباين، مثل دراسة ) طوالبة ، spssحزم )

 م(.9111م( ، ) عطوة ، 8193م( ، )العضايلة ، 8193، )حرون ،
النسب المئوية، ومعادلة الحالية األساليب اإلحصائية، مثل التكرارات و استخدمت الدراسة 

 هولستي. 
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 تاسعاا: من حيث النتائج:
 أثبتت النتائج المتعلقة بالدراسات السابقة النقاط التالية:

م(، 8112انخفاض مستوى الثقافة القانونية بصفة عامة لدى عينة البحث مثل دراسة )عثمان، -
 م(. 8111م(، )نجاة، 8199م(، )بودي، 9113م(، )عبد المطلب، 8111)خير الدين، 

 المستوى الدراسي للطلبة ليس له تأثير دال في مستوى الثقافة القانونية، وهذا ما أكدته دراسة -
م(، )بودي، 9111م(، )عطوة، 8192م(، )الشبراوي، 8193م(، )العضايلة، 8193)حرون،
 م(.8199

في تنمية الوعي القانوني وتنمية الحقوق البيئية لدى الطالب وهذا ما فاعلية البرامج المقترحة -
 م(.8111م(، )خير الدين، 9111م(، )عطوة، 8111أثبتته دراسة )طوالبة، 

من خالل عرض بعض النتائج المتعلقة بالدراسات السابقة في المحور الثاني يالحظ الباحث -
ى الطلبة مما جعل الباحث يقوم بإثراء كتب المرحلة فعالية اإلثراء في تنمية التربية القانونية لد

 األساسية العليا في فلسطين، بالمفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية.
 عاشراا: مكان إجراء الدراسة:

اختلفت دراسات المحور الثاني في مكان إجراء الدراسة فمنها ما أ جري في فلسطين مثل دراسة، 
م(، 8111م(، )نجاة، 8199أ جري في مصر، مثل دراسة )السيد،  م(، ومنها ما8192)األغا، 

م، 9113م(، )عبد المطلب، 8118م(، )أحمد، 8112م(، )عثمان، 8111)خير الدين، 
م(، 8111م(، أما الدراسات التي أ جريت في األردن )طوالبة،8193م(، )حرون، 9111)عطوة، 

م( فقد أ جريت في 8199ة )بودي ، م( ، و دراس8195م( ، ) العابد ، 8193) العضايلة ، 
 م( فأجريت في مصر و أمريكيا .8192السعودية ، ودراسة )الشبراوي ،

 لدراسة الحالية أجريت في فلسطين.أما ا
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 تعقيب عام على الدراسات السابقة:
 
أجريت الدراسات السابقة في بلدان متعددة، مثل فلسطين واألردن ومصر، وفي فترات -9

 متباينة.
اتبعت الدراسات السابقة المنهج التجريبي لمقارنة النموذج المقترح مع الطريقة االعتيادية مثل -8

م(، وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 8111م(، ودراسة)طوالبة،8111دراسة)خيرالدين،
 م(.8193م(، ودراسة)العضايلة،8192)األغا،منهج الوصفي التحليلي، مثل دراسةفي استخدام ال

تنوع األفراد في الدراسات السابقة ما بين كتب المرحلة األساسية، مثل دراسة -3
م( وكتب المرحلة 8195م(، وكتب المرحلة األساسية العليا، مثل دراسة)العابد،8111)نجاة،

 م(.8199م( وكتب المرحلة الجامعية مثل دراسة)بودي،8111الثانوية، مثل دراسة)خيرالدين
 السابقة استخدمت بطاقة تحليل المحتوى، وهي تتفق مع الدراسة الحالية. معظم الدراسات-2
 أثبتت جميع الدراسات السابقة أهمية المادة اإلثرائيه في تنمية المفاهيم لدى الطلبة.-5
 
 أوجه الستفادة من الدراسات السابقة: 

 .تحديد مفهوم التربية القانونية، وأهدافها وأبعادها 
 النظري. بناء وتحديد اإلطار 
 .تحديد االستراتيجيات الالزمة لتدريس التربية القانونية 
 .اختيار منهج الدراسة المناسب، لمثل هذا النوع من الدراسات 
 .أهمية توعية أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وتخصصاتهم بالتربية القانونية 
 .االستفادة في كيفية بناء األدوات المناسبة 
 ية المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة. اختيار األساليب اإلحصائ 
 .المساهمة في تحليل النتائج وتفسيرها 
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 أوجه التفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 هناك نقاط اتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة منها.

من حيث منهجية البحث، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وهذا -9
 يتفق مع العديد من الدراسات السابقة. 

من حيث الهدف من الدراسة، فهي تهدف إلى وضع تصور مقترح إلثراء المناهج -8
 وخاصة منهج التربية اإلسالمية.

قانونية، مفاهيم حقوق اإلنسان، فاعلية إثراء المناهج بالمفاهيم، مثل المفاهيم ال-3
 ومفاهيم التربية القانونية. 

 
 أوجه الختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في التعرف على مدى تضمن كتب -9
 كام العدلية.التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا بالمفاهيم الواردة في مجلة األح

اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في تناولها للمرحلة األساسية العليا من -8
 الصف السابع للعاشر األساسي. 

 أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 تميزت هذه الدراسة بأصالة الموضوع المتعلق بمجلة األحكام العدلية.-9
اسات متعلقة بالفقه إال أنه لم تتطرق هذه الدراسات لمفاهيم على الرغم من وجود در -8

 مجلة األحكام العدلية.
تميزت هذه الدراسة بتناولها القانون المدني الفلسطيني، المستمد من مجلة األحكام -3

 العدلية، والمطبق في فلسطين.
تنأولت هذه الدراسة جميع كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا، من -2

الصف السابع للصف العاشر. 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 الفصل الرابع
إجراءات ومنهجية الدراسة
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 الفصل الرابع

جراءات الدراسة:     الطريقة وا 

 أول: منهج الدراسة.

 ثانيا: مجتمع الدراسة. 

 ثالثا: عينة الدراسة. 

 رابعا: أدوات الدراسة. 

 خامسا: األساليب اإلحصائية. 
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 الفصل الرابع

 إجراءات الدراسة

تناول الباحث في هذا الفصل اإلجراءات التي تحقق أهداف الدراسة التي تشمل منهج الدراسة        
وأدوات الدراسة المستخدمة واألساليب اإلحصائية المستخدمة ومجتمع الدراسة وعينة الدراسة 

 للتوصل إلى نتائج الدراسة وتحليلها وفيما يلي تفصيًل إلجراءات الدراسة وهي:

 أول: منهج الدراسة: 
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي ويحاول الباحث من خالله وصف الظاهرة 

كتب التربية اإلسالمية من الصف السابع إلى الصف  موضوع الدراسة وهي تحليل محتوى
 .العدليةالعاشر األساسي بجزئيه وذلك إلثراء الكتب بالمفاهيم الواردة في مجلة األحكام 

والمنهج الوصفي التحليلي: هو المنهج الذي يتناول دراسة أحداث وظواهر وممارسات كائنة 
وموجودة ومتاحة للدراسة والقياس كما هي دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن 

 (.29م، ص9117)األغا، اويحللهيتفاعل معها فيصفها 

 ثانيا: مجتمع الدراسة: 
 ( م  8192-8197يتكون مجتمع الدراسة من كتب مناهج التربية اإلسالمية للعام )

المقررة علي طلبة المرحلة األساسية العليا في فلسطين من قبل وزارة التربية والتعليم وهي 
 الصفوف السابع والثامن والتاسع والعاشر وهي ثمانية كتب.

 ثالثا: عينة الدراسة: 
كتب منهاج التربية اإلسالمية للصف السابع والثامن والتاسع والعاشر تتكون عينة الدراسة من 

 ( م 8192-8197بواقع ثمانية كتب دراسية للفصل األول والثاني للعام الدراسي )
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 رابعا: أدوات الدراسة:
 بطاقة تحليل المحتوي    

الوصفي تحليل المحتوى هو أحد أساليب البحث العلمي التي تندرج تحت منهج البحث     
والغرض منه خصائص مادة االتصال أو الكتب المدرسية ووصف هذه الخصائص وصفا كميًا 
معبرًا عنه برموز كمية إلى جانب ما يتم الحصول عليه من نتائج بأساليب أخرى تكون مؤشرات 

 (.975م، ص8199تحديدًا تجاه التطوير المطلوب )الهاشمي وعطية ،

إثراء محتوى منهاج التربية اإلسالمية بالمفاهيم الواردة في  وقد هدفت هذه الدراسة إلى      
مجلة األحكام العدلية لدى صفوف المرحلة األساسية العليا وهي السابع، الثامن، التاسع 

 والعاشر.

مجلة األحكام قد أعد الباحث بطاقة التحليل والتي تشتمل على قائمة المفاهيم الواردة في 
 وفق الخطوات التالية: البحوث ذات العالقة واألدب التربوي السابق  ، وبعد اإلطالع علىالعدلية

 تحديد الهدف من التحليل: -1
تهدف عملية تحليل المحتوى للوقوف على مدى تضمن كتب التربية اإلسالمية للمفاهيم         

بالمفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية. وهذا يفيد الباحث في وضع تصور إلثراء المحتوى 
الواجب توافرها في الكتب حيث تم من خالل التحليل تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف في 

 تضمن مفاهيم مجلة األحكام العدلية في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا.
 تحديد عينة التحليل: -6

حليل سواء كان مقااًل أو يقصد بعينة التحليل جميع المفردات التي تخضع لعملية الت         
كتابًا أو غيرها، وبناء على ذلك فإن عينة التحليل في هذه الدراسة جميع كتب التربية اإلسالمية 
 المقررة على الفصول السابع، الثامن، التاسع والعاشر والتي ت درس في الفصل األول والثاني 

الصفوف المراد تحليلها، في ضوء والمرتبطة باألحكام العدلية. وبناًء على عرضها لمستويات 
 المفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية.
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 تحديد فئات التحليل: -9

فئة التحليل قد تكون الكلمة ذاتها أو موضوعًا ما أو قيمًا أو أن  يرى كثير من التربويين     
ية المفاهيم، فئة مفاهيم أو مهارات أو حقائق أو غير ذلك، وحدد الباحث في هذه الدراسة الحال

 للتحليل.

 تحديد وحدة التحليل: -4

يقصد بوحدة التحليل هي أصغر جزء في المحتوى ويتم اختياره للعد والقياس ويعتبر       
تكراره ذا داللة محددة في رسم نتائج التحليل، فقد تكون وحدة التحليل مفردة أو كلمة أو 

اعتماد الكلمة وحدة أساسية للتحليل حيث موضوعًا أو رسومًا أو فقرة وفي هذه الدراسة تم 
 تقوم قائمة المفاهيم في مجلة األحكام العدلية على الكلمة.

 ضوابط عملية التحليل:  -5

من خالل االطالع على مجموعة من األدبيات التربوية والدراسات السابقة ذات العالقة       
 اإلسالمية.قام الباحث بالخطوات التالية في عملية تحليل كتب التربية 

  المحتوي.تحديد عينة وفئة ووحدة تحليل 
  عملية التحليل أجريت على جميع الوحدات التي تضمنتها دروس كتب التربية اإلسالمية

 من الصف السابع إلى العاشر.
  الحالية.تم تصميم بطاقة تحليل المحتوى وفقًا ألغراض الدراسة  
 .التأكد من صدق وثبات عملية تحليل المحتوى 
 أداة تحليل المحتوى. صدق -2

يقصد بصدق أداة تحليل المحتوى أن تقيس األداة ما وضعت لقياسه، للتأكد من صدق        
أداة تحليل المحتوى قام الباحث بعرض األداة على مجموعة من المختصين بالمناهج وطرق 

 ة. التدريس في التربية اإلسالمية والمختصين في مجاالت مفاهيم مجلة األحكام العدلي

 (. 9انظر ملحق رقم ) 
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 :تحليلال ثبات -0

ويقصد بثبات التحليل: استقرار نتائج القياس إذا ما أعيد تطبيقه على العينة نفسها )عدس،     
9117 ،822.) 

 وتم التحقق من ثبات التحليل من خالل:

 فرادالثبات عبر األ -

والنتائج التي حصل عليها ويقصد به االتفاق بين النتائج التي حصل عليها المحلل األول 
المحلل الثاني، وللتأكد من عملية التحليل قام الباحث بتحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية 
للمرحلة األساسية العليا من السابع إلى العاشر، وقام معلم آخر يعمل في نفس التخصص 

يدل على  ذاليل وهتفاق كبير في عمليات التحبتحليل نفس المحتوى وقد أظهرت النتائج وجود ا
 لتحليل المضمون وهي: (Holistiصدق عملية التحليل باستخدام معادلة هولّستي )

=  X911%)معامل الثبات(=  نسبة االتفاق
  

     
  x 911 % 

  أن:حيث 
 n :نقاط  التفاق 
n1    : تحليل الباحث 

n2    :(472م، ص 6712)عفانة، نشوان،             المحملل الثاني 
 

يوضح معامالت التفاق )الثبات عبر األفراد( في تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة ( 4.1)جدول 
 األساسية العليا من الصف السابع حتى الصف العاشر

 المحلل الثاني المحلل األول الفصل الصف الرقم
نقاط 
 االتفاق

 نقاط االختالف
نسبة 
 الثبات

 السابع 1
 يوجد مفاهيم ورادةال  الجزء األول

ال يوجد مفاهيم 
 ورادة

 0 %100 

 ال يوجد مفاهيم ورادة الجزء الثاني
ال يوجد مفاهيم 

 ورادة
 0 %100 

 الثامن 2
 ال يوجد مفاهيم ورادة الجزء األول

ال يوجد مفاهيم 
 ورادة

 0 %100 

 100% 0 100% 33 33 الجزء الثاني
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 المحلل الثاني المحلل األول الفصل الصف الرقم
نقاط 
 االتفاق

 نقاط االختالف
نسبة 
 الثبات

 

 التاسع 3
 96% 2 25 27 25 الجزء األول
 96% 1 15 16 15 الجزء الثاني

 العاشر 4
 ال يوجد مفاهيم ورادة الجزء األول

ال يوجد مفاهيم 
 ورادة

 0 %100 

 ال يوجد مفاهيم ورادة الجزء الثاني
ال يوجد مفاهيم 

 ورادة
 0 %100 

 97% 3 73 76 73   المجموع
( أن الصف السابع بجزئيه والصف العاشر بجزئيه ال 2.9ويتضح من خالل الجدول رقم ) 

يتضمن أيًا من تكرارات المفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية وقد بلغت نسبة االتفاق في 
 %( 911هذه الصفوف السابع والعاشر نسبة )

عدلية أما الصف الثامن في جزئه األول لم يتضمن أيًا من المفاهيم الواردة في مجلة األحكام ال
 %( ويبين911بلغت نسبة االتفاق ) أما الجزء الثاني من الكتاب فقد تضمن بعض المفاهيم وقد

%(، وكما 11أن نسبة الثبات للصف التاسع في الجزء األول والثاني هي ) (2.9)الجدول 
أن نسبة معامل الثبات الكلي بين المحلل األول  (2.9)يظهر من خالل الجدول 

 %(. 17ثاني في الكتب مجتمعة كانت ))الباحث(والمحلل ال

 : الثبات عبر الزمن -

أعيد التحليل بعد فاصل زمني بعد التحليل األول مدته ال تقل عن ثالث أسابيع وتمت مقارنة 
نتائج التحليل في المرتين للوقوف على مدى اتفاق نتائج عملية التحليل األولى والثانية ليتم 

 قياس ثبات التحليل. 
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يظهر معامالت التفاق )عبر الزمن( في تحليل كتب التربية اإلسالمية للمرحلة  (4.2)جدول 
 األساسية العليا من الصف السابع حتى الصف العاشر

التحليل  التحليل األول الفصل الصف الرقم
 الثاني

نقاط 
 التفاق

نقاط 
 الختالف

نسبة 
 الثبات

 السابع 1

 الجزء األول
ال يوجد مفاهيم 

 ورادة

يوجد ال 
مفاهيم 
 ورادة

%100 0 %100 

 الجزء الثاني
ال يوجد مفاهيم 

 ورادة

ال يوجد 
مفاهيم 
 ورادة

%100 0 %100 

 الثامن 2
 الجزء األول

ال يوجد مفاهيم 
 ورادة

ال يوجد 
مفاهيم 
 ورادة

%100 0 %100 

 الجزء الثاني
33 
 

32 32 1 %98 

 التاسع 3
 98% 1 26 27 26 الجزء األول

 96.7% 1 15 16 15 الثانيالجزء 

 العاشر 4

 الجزء األول
ال يوجد مفاهيم 

 ورادة

ال يوجد 
مفاهيم 
 ورادة

%100 0 %100 

 الجزء الثاني
ال يوجد مفاهيم 

 ورادة

ال يوجد 
مفاهيم 
 ورادة

%100 0 %100 

 99% 1 74 75 74   المجموع

التحليل  التحليل األول الفصل الصف الرقم
 الثاني

نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

نسبة 
 الثبات

 الجزء األول السابع 1
ال يوجد مفاهيم 

 ورادة

ال يوجد 
مفاهيم 
 ورادة

%100 0 %100 
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التحليل  التحليل األول الفصل الصف الرقم
 الثاني

نقاط 
 التفاق

نقاط 
 الختالف

نسبة 
 الثبات

 الجزء الثاني
ال يوجد مفاهيم 

 ورادة

ال يوجد 
مفاهيم 
 ورادة

%100 0 %100 

 الثامن 2
 الجزء األول

ال يوجد مفاهيم 
 ورادة

ال يوجد 
مفاهيم 
 ورادة

%100 0 %100 

 الثاني الجزء
33 
 

32 32 1 %98 

 التاسع 3
 98% 1 26 27 26 الجزء األول

 96.7% 1 15 16 15 الجزء الثاني

 العاشر 4

 الجزء األول
ال يوجد مفاهيم 

 ورادة

ال يوجد 
مفاهيم 
 ورادة

%100 0 %100 

 الجزء الثاني
ال يوجد مفاهيم 

 ورادة

ال يوجد 
مفاهيم 
 ورادة

%100 0 %100 

 99% 1 74 75 74   المجموع

 يتضح أّن نقاط االتفاق بين التحليل األول والتحليل الثاني كانت  (2.8)من الجدول السابق
 %( وهي نسبة مرتفعة.11ات يساوي )( تكرارًا وعليه فإن معامل الثب72)

 خامساا: األساليب اإلحصائية.
 استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية 

لمعرفة مستوى توفر كل مفهوم من المفاهيم الواردة في مجلة التكرار والنسب المئوية  -9
 األحكام العدلية.

( لحساب ثبات بطاقة التحليل.Holistiمعادلة هولّستي ) -8



 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
مناقشتها وتفسيرهانتائج الدراسة 
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 الفصل الخامس

 النتائج وتفسيرها

 .ومناقشتهانتائج الدراسة 

  وتفسيرها.النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ومناقشتها 
 

  وتفسيرها.النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشتها  
 

  وتفسيرها.النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث ومناقشتها 
 

  الدراسة.توصيات 
 

  الدراسة.مقترحات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01 

 

 الفصل الخامس

 يعرض هذا الفصل بيانًا ألهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة 

 اإلجابة عن السؤال األول
في مجلة األحكام العدلية التي يجب أن تتضمنها كتب الواردة ما المفاهيم  هو:ونص السؤال  

 ؟ اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا في فلسطينالتربية 

التوصل إلى  ، تمالرجوع إلى مجلة األحكام العدليةولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث ب 
 .(5.9)المفاهيم الموضحة في الجدول التالي رقم 

 مفاهيم مجلة األحكام العدلية التي تم التوصل إليها ( 5.1جدول)
 
 المفهوم الرقم

 البيوع 1
 اإلجارة  2
 الكفالة 3
 الحوالة   4
 الرهن  5
 الوديعة والعارية  6
 الهبة 7
 الغصب واإلتالف 8
 الحجر واإلكراه والشفعة 9
 الشركات 10
 الوكالة 11
 الصلح واإلبراء 12
 اإلقرار 13
 حق الدعوى  14
 حق البينات والتحليف 15
 القضاء  16
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(: أن المفاهيم الواردة في مجلة األحكام ستة عشر مفهومًا وكل 5.9رقم )يوضح الجدول       
وستين مفهومًا  أربعمفهوم يتفرع عنه مجموعة من المفاهيم الفرعية وقد بلغ عدد المفاهيم الفرعية 

 فرعيًا، وهي موضحة كما يلي:

 الخيارات، وأنواع البيوع.مفهوم البيع: ويتفرع منه، عقد البيع، المبيع، الثمن، التسلم والتسليم، و -9

مفهوم اإلجارة ويتفرع منه، ركن اإلجارة، شروط صحة اإلجارة، شروط انعقاد اإلجارة، فساد -8
 اإلجارة، أنواع المأجور، رد المأجور.

 مفهوم الكفالة يتفرع منه، أنواع الكفالة، ركن الكفالة، شروط الكفالة، براءة الكفالة.-3

 منه، مفهوم الحوالة، أركان الحوالة، أنواع الحوالة، انتهاء الحوالة.مفهوم الحوالة ويتفرع -2

 مفهوم الرهن ويتفرع منه، أركان الرهن شروط انعقاد الرهن، بيع الرهن.-5

 مفهوم الوديعة والعارية ويتفرع منه، الوديعة، العارية.-1

 بة المريض.مفهوم الهبة ويتفرع منه، ركن الهبة، شروط الهبة، الرجوع في الهبة، ه-7

 مفهوم الغصب واإلتالف، ويتفرع منه أحكام الغصب، غصب العقار، حكم الغصب، اإلتالف.-2

 ، اإلكراه، والشفعة.رمفهوم الحجر واإلكراه والشفعة ويتفرع منه، الحج-1

مفهوم الشركات ويتفرع منه، تعريف الشركات وأنواعها، شركة اإلباحة، أسباب التملك، شركة -91
 مها.العقد وأقسا

مفهوم الوكالة ويتفرع منه، تعريف الوكالة، أركان الوكالة، شروط الوكالة، أحكام الوكالة، عزل -99
 الوكيل.

 مفهوم الصلح واإلبراء ويتفرع منه، تعريف الصلح واإلبراء، من يعقد الصلح واإلبراء.-98

الموت، اإلقرارات  مفهوم اإلقرار، ويتفرع منه، تعريف اإلقرار وشروطه، إقرار المريض بمرض-93
 بالكتابة.

 مفهوم حق الدعوى، ويتفرع منه، حق الدعوى وشروطها، حق دفع الدعوى.-92
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مفهوم حق البينات والتحليف ويتفرع منه، البينة والتحليف، تعريف الشهادة ونصابها، كيفية أداء -95
 يف، حق التحليف.الشهادة، رجوع الشهود عن الشهادة، الحجج الخطية، والقرينة القاطعة، التحل

 مفهوم القضاء ويتفرع منه، مفهوم القضاء، أوصاف القضاة، آداب القاضي.-91

 اإلجابة عن السؤال الثاني: 
ما درجة توفر المفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية في كتب التربية  هو:ونص السؤال 

 اإلسالمية في المرحلة األساسية العليا في فلسطين؟ 

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل جميع كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية         
العليا من الصف السابع إلى العاشر حيث بلغ عدد هذه الكتب ثمانية كتب، ويتكون كل كتاب من 

 جزئين األول والثاني. وكانت النتائج على النحو االتي:

 فوف من السابع إلى العاشر حسب مجلة األحكام العدليةالمفاهيم الواردة في الص (5.2) جدول

 الصف   
 
 
 المفهوم

 العــــــــــــاشــــــــــر التــــــــــــاســـــــــــــــع الثــــــــــامـــــــــــــن الســــــــــــــابــــــــــــــع
المجموع 
حسب 
 المفاهيم

 6ج 1ج 6ج 1ج 6ج 1ج 6ج 1ج
 % ك

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 97 66  - - - - - - - 97 66 - - - - - - البيوع
 15 11  - - - - - - - 15 11 - - - - - - الهبة
 13 14  - - -   13 14 - - - - - - - - اإلجارة

الوديعة و 
 العارية

- - - - - - - - 11 15 17 14 - - -  61 63 

 0 5  - - - 0 5 - - - - - - - - - - الرهن
المجموع 
حسب 
 الصفوف

7 7 7 7 7 7 99 45 65 94 15 61 7 7 7 7 09 177 
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 أول: من حيث الصفوف:

. والمتعلقة بالمفاهيم الواردة (5.8الصف السابع: تشير البيانات المتضمنة في الجدول ) -9
في الصف السابع، عدم تضمن كتاب الصف السابع بجزئيه األول والثاني ألي مفهوم 

اإلسالمية للصف السابع بجزئيه من مفاهيم مجلة األحكام العدلية. ويتكون كتاب التربية 
من ست وحدات دراسية وهي: وحدة القرآن الكريم، وحدة العقيدة اإلسالمية، وحدة السنة 
النبوية الشريفة، وحدة السيرة النبوية، وحدة الفقه اإلسالمي، وحدة الفكر واألخالق 

 اإلسالمية.

السابع ألي مفهوم من  يعتقد الباحث: أن عدم تضمن كتاب التربية اإلسالمية للصف     
مفاهيم مجلة األحكام العدلية، يرجع إلى أن الموضوعات التي يعالجها الكتاب، ليست لها عالقة 

 بمفاهيم مجلة األحكام العدلية.

، والمتعلقة بمفاهيم مجلة (5.8)الصف الثامن: تشير البيانات الواردة في الجدول رقم  -8
إلى أن كتاب الصف الثامن قد تباينت  األحكام العدلية الواردة في الصف الثامن،

 المفاهيم الواردة فيه على النحو التالي: 
عدم تضمن أي مفهوم من مفاهيم مجلة األحكام  الجزء األول من كتاب الصف الثامن: -

العدلية. ويرجع ذلك ألن موضوعات كتاب التربية اإلسالمية الجزء األول، غير مرتبطة 
 وألنها ال تناسب الطالب في هذه المرحلة العمرية ، بمفاهيم مجلة األحكام العدلية،

فالكتاب يركز في جزئه األول على فقه العبادات فقط، دون التركيز على فقه 
المعامالت، حيث تضمنت وحدة الفقه اإلسالمي في الكتاب على الموضوعات 

ذه الدروس التالية:)من أحكام الطهارة، العقيقة وأحكام المولود، أنواع المياه(. وجميع ه
 غير مرتبطة بمفاهيم مجلة األحكام العدلية.

تضمن هذا الجزء مفهومين من مفاهيم مجلة  الجزء الثاني من كتاب الصف الثامن: -
 األحكام العدلية وهي:

 %.31تكرارًا، وبنسبة  88مفهوم البيع: وقد بلغ عدد تكراراته -1
 %.95وبنسبة تكرارًا،  99مفهوم الهبة: وقد بلغ عدد تكراراتها -6

ويبين الباحث أن تضمن الجزء الثاني لمفاهيم مجلة األحكام العدلية، يرجع الرتباط 
موضوعات وحدة الفقه اإلسالمي بمفاهيم مجلة األحكام العدلية، حيث تضمنت هذه 
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الوحدة الدروس التالية )الزكاة، البيع، الهبة(، فهذه الدروس مرتبطة بفقه المعامالت، 
مجلة األحكام العدلية، فمن الطبيعي ارتباط موضوعات الكتاب بمفاهيم  الذي تقوم عليه

 مجلة األحكام العدلية. 
، والمتعلقة بمفاهيم مجلة (5.8)الصف التاسع: توضح البيانات الواردة في الجدول  -3

 األحكام العدلية الواردة في كتاب الصف التاسع.
ألول من الكتاب من ست ويتكون الجزء ا الجزء األول من كتاب الصف التاسع:-

وحدات دراسية وهي: وحدة القرآن الكريم، وحدة العقيدة اإلسالمية، وحدة الحديث النبوي 
 الشريف، وحدة السيرة النبوية، وحدة الفقه اإلسالمي، وحدة الفكر اإلسالمي.

وقد تضمن كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع، في وحدة الفقه اإلسالمي، مفهومين 
 وهما:هيم مجلة األحكام العدلية من مفا

 %.91تكرارًا، وبنسبة  92وقد بلغ  مفهوم اإلجارة:-1
 %.91تكرارًا ، وبنسبة  99مفهوم العارية: وقد بلغ -6

ويرجع الباحث: سبب تضمن كتاب التربية اإلسالمية الجزء الثاني، لهذه المفاهيم 
اإلسالمي، فهذه المفاهيم تساعد ارتباطها بالمعامالت المالية المتضمنة في وحدة الفقه 

في تشكيل البنية المعرفية اإليجابية، للطالب المسلم، باإلضافة إلى تشكيل عقلية 
 إسالمية ينشدها المجتمع المسلم.

وقد تضمن الجزء الثاني من كتاب التربية الجزء الثاني من كتاب الصف التاسع: -
مفهومين من مفاهيم مجلة األحكام  اإلسالمية للصف التاسع، في وحدة الفقه اإلسالمي،

 وهما:العدلية 
 %.92تكرارات، وبنسبة  91مفهوم الوديعة: وقد بلغ -1
 %.97تكرارات، وبنسبة  5مفهوم الرهن: وقد بلغ -6

ي رجع الباحث: سبب تضمن كتاب التربية اإلسالمية الجزء الثاني لهذه المفاهيم،        
، التي تشمل الدروس التالية )الوديعة، الرهن، لطبيعة موضوعات وحدة الفقه اإلسالمي

القرض الحسن(، وهذه الموضوعات معامالت مالية، مرتبطة بموضوعات مجلة األحكام 
 العدلية.
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، والمتعلقة بمفاهيم مجلة (5.8)الصف العاشر: تظهر النتائج الواردة في الجدول رقم -2
األحكام العدلية الواردة في كتاب الصف العاشر.  وبالرجوع لكتاب الصف العاشر تبين 

عدم تضمن الكتاب، ألي مفهوم من مفاهيم مجلة األحكام العدلية، ويحتوي كتاب 
الصف العاشر على ست وحدات دراسية في الجزء األول وهي: وحدة القران الكريم، 

دة اإلسالمية، وحدة الحديث النبوي الشريف، وحدة السيرة النبوية الشريفة، وحدة العقي
 وحدة الفقه اإلسالمي، وحدة الفكر اإلسالمي. 

الجزء الثاني: اشتمل كذلك على ست وحدات دراسية وهي: وحدة القران الكريم، وحدة 
شريفة، وحدة العقيدة اإلسالمية، وحدة الحديث النبوي الشريف، وحدة السيرة النبوية ال

 الفقه اإلسالمي، وحدة الفكر اإلسالمي.
ي رجع الباحث: عدم تضمن كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشر، بجزئيه ألي مفهوم 

من مفاهيم مجلة األحكام العدلية، لطبيعة الكتاب المرتبطة بفقه العبادات، دون فقه 
ل الفقه، الحكم الشرعي، المعامالت، فالكتاب بجزئيه يشمل الموضوعات التالية )أصو 

أحكام األطعمة، الحج والعمرة، الوصية(. وجميع هذه الموضوعات من فقه العبادات، 
التي ليست لها عالقة بمفاهيم مجلة األحكام العدلية التي تعالج فقه المعامالت دون 

 العبادات.

 

 

 

 

 

 

 )أعمدة( ( توزيع المفاهيم حسب الصفوف من السابع إلى العاشر5.1الشكل رقم )
 

0 0 0 

45 

34 

22 

0 0 

 2العاشر ج 1العاشر ج 2الناسع ج 1التاسع ج 2الثامن ج 1الثامن ج 2السابع ج 1السابع ج

 توزيع المفاهيم بالنسبة للصفوف 
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 ثانيا: من حيث الموضوعات:

 )دائري( ( توزيع المفاهيم حسب الصفوف من السابع إلى العاشر5.2الشكل رقم )
 

، يتضح أن كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا (5.8)بقراءة الجدول رقم      
تناولت خمسة مفاهيم من مجلة األحكام العدلية وهذه المفاهيم هي )البيوع، الهبة، اإلجارة، 

 الوديعة والعارية، الرهن(.   
 المفاهيم المتضمنة في كتاب الصف الثامن الجزء الثاني وهي:-
 %.17تكرارًا، وبنسبة 88راته مفهوم البيوع: وبلغ عدد تكرا-1
 %.33تكرارًا، وبنسبة  99مفهوم الهبة: وبلغ عدد تكرارها -6

(، يوضح تكرارات المفاهيم الواردة في كتاب الصف الثامن الجزء الثاني أما 5.3والجدول رقم)
 باقي المفاهيم لم ترد في كتاب الصف الثامن الجزء الثاني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0; 1السابع ج 0; 2السابع ج  0; 1الثامن ج   

45; 2الثامن ج  

34; 1التاسع ج  

22; 2الناسع ج  

0; 1العاشر ج 0; 2العاشر ج   ; 0 

 توزيع المفاهيم بالنسبة للصفوف 



08 

 

 
الفرعية الواردة في مجال البيوع ومجال الهبة والتكرار والنسب المئوية الواردة في مجلة المفاهيم  (5.3جدول )

 األحكام العدلية المتضمنة في كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن الجزء الثاني
 الصف الثامن الجزء الثاني المفهوم المجال الرقم

 النسبة التكرار
 18% 4 عقد البيع البيوع 1

 27% 6 المبيع
 23% 5 الثمن  

 9% 2 التسليم والتسلم
 5% 1 الخيارات 

 18% 4 أنواع البيوع 
 100% 22  المجموع

 27% 3 ركن الهبة  الهبة 2
 55% 6 شروط الهبة 

 18% 2 الرجوع في الهبة  
 0% 0 هبة المريض  

 911% 11  المجموع
، أن الكتاب تضمن مفهومين رئيسيين هما، الهبة، ويتفرع عنه (5.3)ويتبين من الجدول رقم       

 من مفاهيم مجلة األحكام العدلية، وهذا تفصيل لهذه المفاهيم: فرعية،تسعة مفاهيم 
تضمن ستة مفاهيم فرعية، وهي )عقد البيع، المبيع، الثمن، التسلم والتسليم،  :مجال البيوع-1

 الخيارات، أنواع البيوع(.
%، 87تكرارات، وبنسبة  1يم الفرعية األكثر انتشارًا: هو مفهوم المبيع وقد بلغ عدد تكراراته المفاه-

 %. 83تكرارات، وبنسبة  5ومفهوم الثمن، وقد بلغ عدد تكراراته 
مفهوما عقد البيع، وأنواع البيوع، حيث بلغ عدد تكرار  هما:المفاهيم التي تساوت في نسبة التكرار -

 %.92تكرارات، وبنسبة  2كل مفهوم منهما 
%، 1تكرارًا، وبنسبة  8مفهوم التسلم والتسليم وقد بلغ عدد تكراراته  هما:المفاهيم األقل انتشارًا -

 %.5وبنسبة  فقط،ومفهوم الخيارات قد بلغ عدد تكراراته، تكرارًا واحدًا 
، في حياة المسلم، ي رجع الباحث: حصول البيوع على هذه النسبة، إلى أهمية موضوع فقه المعامالت

لى أنه مطلب يهدف إلى تحقيق مستوى حياتي الئق للفرد، وهذه هي المفاهيم التي توجد في وحدة  وا 
 المعامالت.الفقه اإلسالمي من فقه 
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تضمن هذا المجال أربعة مفاهيم فرعية وهي: )ركن الهبة، شروط الهبة، الرجوع مجال الهبة: -6
 في الهبة، هبة المريض(.

تكرارات،  1الفرعية األكثر انتشارًا: هو مفهوم شروط الهبة، حيث بلغ عدد تكراراته  المفاهيم-
 %.55وبنسبة 

%، 87تكرارات، وبنسبة  3ركن الهبة، وقد بلغ عدد تكراراته  مفهوما،المفاهيم األقل انتشارًا: -
 %.92تكرار، وبنسبة  8ومفهوم الرجوع في الهبة وقد بلغ عدد تكراراته 

الفرعية غير المتضمنة: مفهوم هبة المريض، فهو غير متضمن في كتاب التربية المفاهيم -
 اإلسالمية للصف الثامن الجزء الثاني.

يعزو الباحث: تلك النتائج إلى طبيعة دورس وحدة الفقه اإلسالمي المرتبطة بهذه المفاهيم المتعلقة 
رجع إلى مدى أهمية هذا بجانب المعامالت، حيث إن حصول مفهوم الهبة على هذه النسبة، ي

المفهوم ووقوعه في الحياة العملية التي يعيشها الطالب، أما المفهوم الفرعي هبة المريض، لم يرد، 
ألن طبيعة موضوعات الكتاب مرتبطة بالمعامالت المالية التي تترك أثرًا في حياة اإلنسان، مثل 

رك أثرًا بعد الموت، مثل الوصية، وهبة )الزكاة، والهبة في حياة الواهب(، أما هبة المريض فهي تت
المريض تتعلق بمريض مرض الموت، فالبعض يعتبرها بأنها تتبع جانب العبادات، أو جانب 

 الميراث والوصية.   
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وفيما يلي عرٌض لدرجات توفر المفاهيم الفرعية الواردة في مجلة األحكام العدلية من خالل تحليل  

 كتاب الصف التاسع الجزء األول.
والنسب المئوية الواردة في اإلجارة ومجال العارية والتكرار المفاهيم الفرعية الواردة في مجال  (5.4جدول )

 تاب التربية اإلسالمية الصف التاسع الجزء األول.مجلة األحكام العدلية المتضمنة في ك

 المفهوم المجال الرقم
 الصف التاسع الجزء األول

 النسبة التكرار

1 
 اإلجارة

 21.4% 3 ركن اإلجارة

 36% 5 شروط صحة اإلجارة

 7% 1 فساد اإلجارة

 14.2% 2 أنواع المأجور

 - - رد المأجور

 21.4% 3 شروط انعقاد اإلجارة

 100% 14  المجموع

2 
 100% 11 العارية العارية

 100% 11  المجموع

(، أن الكتاب تضمن ستة مفاهيم فرعية، من المفاهيم الواردة 5.4ويتبين من الجدول رقم)      
تكرارًا ويتضح من الجدول أن التكرار  85في مجلة األحكام العدلية. وقد بلغ إجمالي تكراراتها 

 %( وهي على النحو اآلتي: 911-%1للمفاهيم هو ما بين )
هومين وهما مفهوم اإلجارة، (، أن كتاب التربية اإلسالمية يتضمن مف5.4ويتبين من الجدول رقم)

ومفهوم العارية، ويتفرع عنهما سبعة مفاهيم فرعية، وهذا تفصيل لورود هذه المفاهيم في كتاب 
 الصف التاسع الجزء األول:

مجال اإلجارة: تضمن مجال اإلجارة ستة مفاهيم فرعية، وهي )ركن اإلجارة، شروط، شروط -1
 صحة اإلجارة، فساد اإلجارة(.
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تكرارات،  5الفرعية األكثر انتشارًا: مفهوم شرط صحة اإلجارة، وقد بلغ عدد تكراراته المفاهيم -
 %.31وبنسبة 

المفاهيم الفرعية التي تساوت في االنتشار: مفهوما ركن اإلجارة، وشروط انعقاد اإلجارة، وبلغ -
 %.89.2تكرارات، وبنسبة  3عدد تكرارات كل واحد منهما 

تكرارًا،  8انتشارًا: فهما مفهوم أنواع المأجور، وقد بلغ عدد تكراراته المفاهيم الفرعية األقل -
 %.7%. ومفهوم فساد اإلجارة وقد بلغ عدد تكراراته تكرار واحد فقط، وبنسبة 92.8وبنسبة 

المفاهيم الفرعية غير المتضمنة: فهي، مفهوم رد المأجور، فهو غير متضمن في كتاب التربية -
 الجزء األول.  اإلسالمية للصف التاسع

ي رجع الباحث: حصول مفهوم صحة اإلجارة على هذه النسبة األعلى، ألهمية شروط صحة 
اإلجارة، في إتمام عقد اإلجارة، وحرص كل من المؤجر والمستأجر على إتمام العقد، وحصول 

نفاذه يترتب على صحة شروطه، أما ركن اإلجارة و  شروط المنفعة المشتركة بينهما فإتمام العقد وا 
انعقاد اإلجارة، فهو حاصل بمجرد إظهار الرضا بين الطرفين، المؤجر والمستأجر في إنفاذ 
العقد. ويعزو الباحث: حصول أنواع المأجور، وفساد اإلجارة على هذه النسب إلى أن عند توافر 
 أركان اإلجارة وشروطها، يتم العقد، فما دون ذلك فهو من باب المسلمات البديهة، في إمضاء
العقد. أما سبب عدم تضمن مفهوم رد المأجور، في الكتاب يرجع ذلك ألن هذا األمر يتعلق 
بالعرف والعادة لكل بلد، أي مرتبط بعادات وتقاليد كل مجتمع، فال يتم تقييد رد المأجور بكيفية 

 معينة، فهو يتبع العرف، الذي هو مصدر من مصادر التشريع الثانوية. 
تضمن مجال العارية مفهومًا فرعيًا واحدًا ، عن العارية )اإلعارة(، وقد بلغ مجال العارية: -6 

 %.911تكرارًا، وبنسبة  99عدد تكراراته 
يرى الباحث: أن السبب في هذا هو أن مجال الوديعة والعارية، في مجلة األحكام العدلية مركب 

 ن أية مفاهيم فرعية. من )الوديعة والعارية(، ولهذا السبب لم يتفرع عن هذين المفهومي
أما كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع جزئي هذا المفهوم إلى جزئين منفصلين، األول: 
مفهوم الوديعة وقد ورد في كتاب الصف التاسع الجزء الثاني، والثاني: مفهوم العارية، وقد ورد 

 في كتاب الصف التاسع الجزء األول.
ويالحظ أن الكتاب يأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد المفاهيم، الواردة فيه حيث بلغ إجمالي  

وهذا يدل على اهتمام واضعي المناهج بهذه المفاهيم ومدى تضمنها في  مفهومًا،( 85المفاهيم )
 كتب التربية اإلسالمية.
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جلة األحكام العدلية من خالل وفيما يلي عرٌض لدرجات توفر المفاهيم الفرعية الواردة في م
 المية للصف التاسع الجزء الثاني.تحليل كتاب التربية اإلس

المفاهيم الفرعية الواردة في مجال الرهن ومجال الوديعة والتكرارات والنسب المئوية الواردة في  (5.5جدول )
 .ء الثانيمجلة األحكام العدلية المتضمنة في كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع الجز 

 المفهوم المجال الرقم
 الصف التاسع الجزء الثاني

 النسبة التكرار

1 
 الرهن

 20% 1 أركان الرهن
 60% 3 شروط انعقاد الرهن

 20% 1 بيع الرهن
 100% 5  المجموع

2 
 100% 5 الوديعة الوديعة
 100% 5  المجموع

    
التربية اإلسالمية للصف التاسع الجزء الثاني،  (، أن كتاب5.5يتبين من خالل الجدول رقم)   

تضمن مفهومين رئيسيين، هما الرهن، والوديعة، ويتفرع عنهما أربعة مفاهيم فرعية من مفاهيم 
 مجلة األحكام العدلية، وهي:

مجال الرهن: تضمن مجال الرهن ثالثة مفاهيم فرعية، وهي )أركان الرهن، شروط انعقاد -1
 الرهن، بيع الرهن(.

تكرارًا، وبنسبة  3المفاهيم األكثر انتشارًا: مفهوم شروط انعقاد الرهن، حيث بلغ عدد تكراراته -
11.% 
المفاهيم التي تساوت في االنتشار: مفهوما أركان الرهن، وبيع الرهن، حيث بلغ تكرار كل -

 %.81واحد منهما تكرارًا واحدًا، وبنسبة 
 سباب التالية :ي رجع الباحث: الحصول على هذه النسبة لأل

إلى أهمية مفهوم انعقاد الرهن، ألن الطالب في هذه المرحلة العمرية يحتاج إلى التعرف  -9
 على الرهن بشكل نظري أكثر، من الجانب العملي.

أن الطالب في هذه المرحلة العمرية ليست له ذمة مالية مستقلة، ولذلك حصل مفهوما  -8
 .أركان الرهن، وبيع الرهن، على هذه النسبة

وكذلك ألن هذه المفاهيم مرتبطة بأهلية التصرف المالي المستقل، والتي ال تتوفر   -3
 للطالب في هذه المرحلة العمرية. 
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مجال الوديعة: تضمن مجال الوديعة في كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع الجزء -6
 %. 911ات، وبنسبة تكرار  5تكراراته  الثاني، مفهومًا واحدًا فقط، عن الوديعة، وقد بلغ عدد

يرى الباحث: أن السبب في حصول الوديعة على هذه النسبة، هو أن مجلة األحكام العدلية، 
 جعلت مفهوم الوديعة والعارية ضمن مجال واحد.

، هذا المجال إلى جزئين، حيث أورد مفهوم اإلسالمية للصف التاسع، فقد جزأ أما كتاب التربية
سالمية للصف التاسع الجزء الثاني، وأورد مفهوم العارية، في كتاب الوديعة، في كتاب التربية اإل

 التربية اإلسالمية للصف التاسع الجزء األول.    
 

 

 

 

 

 

 

 )أعمدة(( توزيع مفاهيم مجلة األحكام العدلية الواردة في الكتب5.3الشكل رقم ) 
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 الرهن الوديعة و العارية االيجارة الهبة البيوع

 توزيع مفاهيم مجلة األحكام العدلية الواردة في الكتب
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 )دائري( األحكام العدلية الواردة في الكتب( توزيع مفاهيم مجلة 5.4الشكل رقم )
 

الذي يوضح توزيع ورود مفاهيم مجلة األحكام العدلية  (5.2) (،5.3)من خالل الشكل       
          في كتب المرحلة األساسية العليا، ويتضح أن نسبة ورود المفاهيم متفاوتة، ما بين،

 وهي كالتالي: (% 31 -% 7)
بلغت نسبة وروده في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا مفهوم البيوع: وقد  -9

31.% 
مفهوم الوديعة والعارية: وقد بلغت نسبة وروده في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة  -8

 %.81األساسية العليا 
مفهوم اإلجارة: وقد بلغت نسبة وروده في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية  -3

 %.91العليا 
مفهوم الهبة: وقد بلغت نسبة وروده في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا  -2

95.% 
مفهوم الرهن: وقد بلغت نسبة وروده في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا  -5

7 .% 
  
 

30; البيوع  

15; الهبة  

19; االيجارة  

;  الوديعة و العارية
29 

7; الرهن  

 توزيع مفاهيم مجلة األحكام العدلية الواردة في الكتب
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دها في كتب يالحظ أن المفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية، تنوعت من حيث ورو تعليق عام: 
التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا، حيث يأتي كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع في 
المرتبة األولى: حيث وردت فيه أربعة مفاهيم من مفاهيم مجلة األحكام العدلية وهي )اإلجارة، 

 العارية، الوديعة، الرهن(.
ية للصف الثامن: حيث ورد مفهومان، من مفاهيم مجلة المرتبة الثانية: يأتي كتاب التربية اإلسالم

 األحكام العدلية وهما، )الهبة، البيع(.
المرتبة الثالثة: كتب التربية اإلسالمية للصف السابع، والصف العاشر، حيث لم تتضمن أي مفهوم 

 من مفاهيم مجلة األحكام العدلية. 
 . 
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 اإلجابة عن السؤال الثالث:
ما المفاهيم المراد إثراؤها في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية  هو:ونص هذا السؤال     

 العليا الواردة في مجلة األحكام العدلية؟

في ضوء نتائج السؤال الثاني التي ت ظهر بأن كتابي التربية اإلسالمية للصف السابع والصف       
مجلة األحكام العدلية، وأن كتاب الصف الثامن الجزء العاشر غير متضمنة للمفاهيم الواردة في 

الثاني وكتاب الصف التاسع، بجزئيه متضمن لبعض المفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية، 
وهي )البيوع، اإلجارة، الهبة، الرهن، الوديعة والعارية(. وقام الباحث بأخذ آراء المعلمين في مجال 

وف لكي يضع تصورًا إلثراء هذه الكتب بالمفاهيم الواردة في مجلة التربية اإلسالمية لهذه الصف
األحكام العدلية، فكان التصور بغرس بعض المفاهيم التي حصلت على نسب تكرار متدنية أو غير 

 متضمنة في كتابي الصف الثامن والتاسع، حيث إن الموضوعات المراد إثراؤها كالتالي:
 الجزء الثاني: أولا: الصف الثامن:

 المفاهيم الواردة في كتاب الصف الثامن الجزء الثاني هي:   
 مفهوم البيوع: ويتفرع عنه المفاهيم التالية: -9
 %.92تكرارات، وبنسبة  2عقد البيع: وقد حصل على -
 %.87تكرارات، وبنسبة  1المبيع: وقد حصل على -
 %.83تكرارات، وبنسبة  5الثمن: وقد حصل على -
 %.1م والتسلم: وقد حصل على تكرارين، وبنسبة التسلي-
 %.5الخيارات: وقد حصل على تكرار واحد فقط، وبنسبة -
 %.92تكرارات، وبنسبة  2أنواع البيوع: وقد حصل على  -

  المفاهيم الفرعية المراد إثراؤها هي: مفهوم التسليم والتسلم، ومفهوم الخيارات، ألنها
 اب.حصلت على أقل نسب تكرار في الكت

الخيارات: يمكن تضمين مفهوم الخيارات، في كتاب الصف الثامن الجزء الثاني -9
 .( 9انظر ملحق )  ، تحت بند انعقاد البيع. 77ص
التسليم والتسلم: يمكن تضمين مفهوم التسليم والتسلم في كتاب الصف الثامن الجزء -8

  .(4انظر ملحق )  ، تحت بند شروط المعقود عليه. 72الثاني، ص 
 مفهوم الهبة: ويتفرع عنه المفاهيم الفرعية التالية: -8
 %.87تكرارات، وبنسبة  3ركن الهبة: وقد حصل على -
 %.55تكرارات، وبنسبة  1شروط الهبة: وقد حصل على -
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 %.92تكرار، وبنسبة  8الرجوع في الهبة: وقد حصل على -
 هبة المريض: غير متضمن في الكتاب.-

  هي: مفهوم الرجوع في الهبة، مفهوم هبة المريض، ألنها حصلت المفاهيم المراد إثراؤها
 على أقل نسب تكرار في الكتاب.

مفهوم الرجوع في الهبة: يمكن إثراء مفهوم الرجوع في الهبة، ضمن دروس كتاب  .1
  .(1انظر ملحق)، تحت بند شروط الهبة. 23الصف الثامن الجزء الثاني ص 

المريض، ضمن دروس كتاب الصف الثامن هبة المريض: يمكن إثراء مفهوم هبة  .6
 .(6انظر ملحق) ، تحت بند حكم الهبة.28الجزء الثاني، ص 
 ثانياا: الصف التاسع:

 المفاهيم الواردة في كتاب الصف التاسع الجزء األول: الجزء األول: 
 اإلجارة: ويتفرع عنها المفاهيم الفرعية التالية: .9
 %.89.2وبنسبة تكرارات،  3ركن اإلجارة: وقد حصل على -
 %.31تكرارات، وبنسبة  5شروط صحة اإلجارة: وقد حصل على -
 %.1فساد اإلجارة: وقد حصل على تكرار واحد فقط، وبنسبة -
 %.92.8وبنسبة  أنواع المأجور: وقد حصل على تكرارين،-
 رد المأجور: غير متضمن في كتاب الصف التاسع.-
 %.89.2ارات، وبنسبة تكر  3شروط انعقاد اإلجارة: وقد حصل على -

 فساد المأجور، أنواع المأجور، رد المأجور، ألنها حصلت : المفاهيم المراد إثراؤها هي
 على أقل نسب تكرار في الكتاب.

فساد المأجور: يمكن إثراء مفهوم فساد المأجور ضمن كتاب الصف التاسع الجزء -9
 .(2انظر ملحق )، تحت بند، انتهاء عقد اإلجارة. 71األول، ص 

أنواع المأجور: يمكن إثراء مفهوم أنواع المأجور، ضمن كتاب الصف التاسع الجزء -8
 .(5. انظر ملحق)، تحت بند أنواع المأجور75األول، ص

رد المأجور: يمكن تضمين مفهوم رد المأجور ضمن كتاب الصف التاسع، الجزء -3
 .(0انظر ملحق )، تحت بند انتهاء عقد اإلجارة. 71األول، ص 

 %.911تكرارًا، وبنسبة  99عارية: وقد حصلت على ال .8
 : المفاهيم الواردة في كتاب الصف التاسع الجزء الثاني: الجزء الثاني 
 ويتفرع عنه المفاهيم الفرعية التالية:الرهن: -1
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 %.81أركان الرهن: وقد حصل على تكرار واحد فقط، وبنسبة  -
 %.11وبنسبة تكرارات،  3شروط انعقاد الرهن: وقد حصل على  -
 %.81بيع الرهن: وقد حصل على تكرار واحد فقط، وبنسبة  -
  المفاهيم الفرعية المراد إثراؤها هي: أركان الرهن، بيع الرهن، ألنها حصلت على أقل

 نسب تكرار في الكتاب.
أركان الرهن: يمكن إثراء مفهوم أركان الرهن ضمن كتاب الصف التاسع، الجزء الثاني، -9

 .(3انظر ملحق)أركان الرهن.  ، تحت بند71ص 
بيع الرهن: يمكن إثراء مفهوم بيع الرهن، ضمن كتاب الصف التاسع الجزء الثاني ص -8

 .(8نظر ملحق )، تحت بند انتهاء الرهن. ا77
 %.911تكرارات، وبنسبة  5: وقد حصلت على الوديعة-6
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 التوصيات

 الباحث بما يلي:في ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي 
  ضرورة تضمين كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا بالمفاهيم الواردة في

 مجلة األحكام العدلية.
  العمل الجاد وتعزيز الثقافة القانونية لطلبة المرحلة األساسية العليا من خالل برامج

 هادفة.
 أهداف التربية اإلسالمية. تشجيع المعلمين على إثراء المقرر الدراسي بأنشطة تحقق 
  ضرورة تحقيق التكامل بين مقررات التربية اإلسالمية بحيث يتم التدرج في الموضوعات

 التي يتم تناولها بين الصفوف الدراسية لجميع المراحل 
 .تطوير مناهج التربية اإلسالمية في ضوء مجلة االحكام العدلية 

 مقترحات الدراسة 

 الدراسات التالية:يقترح الباحث إجراء 
  إجراء دراسات مماثلة تعمل على إثراء كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية بالمفاهيم

 الواردة في مجلة األحكام العدلية 
  بناء برنامج دراسي بمفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية في المرحلة األساسية العليا 
 المختلفة في ضوء المفاهيم الواردة في مجلة  تحليل كتب التربية اإلسالمية للمراحل

 األحكام العدلية.
 .إعداد وحدة دراسية في المفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية 
  ية.إقامة مؤتمرات وندوات متخصصة يتم فيها بيان أهمية تدريس الثقافة القانون



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصادر والمراجع
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 المصادر والمراجع

 المصادر 

 القرآءن الكريم 

 المراجع

 كلية التربية-المناهج تأساسيا (.م8192). ماجد محمود مطر،و األستاذ، محمود حسن، 
 .، غزةاألقصىجامعة كلية التربية . 8ط.

كلية  .9ط ج.المناه تأساسيا (.م8119). ماجد محمود، مطرو حسن،  داألستاذ، محمو 
 .غزة، التربية جامعة األقصى

تطوير منهج الدراسات  القانونية كمدخل من مداخل ةالتربي(. م8192المعطي) داألغا، عب
 .817-913،(57)9 ،مصر-مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية .االجتماعية

االقتصادية  مالمفاهي (.م8111). محمد عبد الحميدالفراني، و المعطي،  داألغا، عب
 – ، كلية التربيةاإلسالمية المتضمنة في كتب التاريخ للمرحلة األساسية العليا في فلسطين

 .515-558، 9( 91) مجلة الجامعة اإلسالمية غزة،الجامعة اإلسالمية غزة.

عمان . 9ط .إلسالميةابناء أنموذج لتقويم التربية  (.م8191) .يحيي مراحيل البدانة،
 .صفاء للنشر والتوزيع )االردن(: دار

جامعة دمشق للعلوم  مجلةالتقنين في مجلة األحكام العدلية، . م(8111البغا، محمدالحسن)
 .778-723 ،(8)85القانونية،االقتصادية و 

غناء 9121شطي، دونالد)و بلقيس، أحمد،  عمان الرئاسة . 9المناهج. طم(: القائد التربوي وا 
 .األردن: العامة لوكالة الغوث

الثقافة القانونية لدى طلبة جامعة الملك  ىمستو  (.م8199). بودي، زكي بن عبد العزيز
 258-311،(8)98 اإلدارية،و  العلوم اإلنسانية-عة الملك فيصلالمجلة العلمية لجامفيصل، 
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اء األحكام الشرعية ودورها في إثر  نتقني (.ت-كحيل، عز الدين)دو المجيد،  دبوكركب، عب
-31 ).جامعة محمد خضير بسكرة – مجلة العلوم اإلنسانية، المنظومة القانونية الجزائرية

37).839-822. 

. 9ط .ورعايتهمأساليب الكشف عن الموهوبين  .م(8111). عبد الرحمن يجروان، فتح
 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. عمان: دار

التربية اإلسالمية األسس النظرية واألساليب  ستدري (.م8112). زكي دالجالد، ماج
 دار المسيرة عمان.عمان:  .9ط .العملية

تضمن كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا  ىمد(. م8199) .جمالت خميس
 ،(غير منشورة رسالة ماجستير)، لمفاهيم التربية الصحية في ضوء التصور اإلسالمي لها

 الجامعة اإلسالمية غزة.

في بيروت  ،بيروت: 9طالعدلية،مجلة األحكام  .ه(9318) .نجودت، أحمد، وآخرو 
 المطبعة األدبية.

التربية  المتضمنة بمحتوىاالختالف  بآدا (.م8198). أبو جزر، منى محمد موسى
غير  رسالة ماجستير) الطلبة لها، ومدى اكتساباإلسالمية للمرحلة الثانوية في الفكر اإلسالمي 

 الجامعة اإلسالمية غزة. ،منشورة(

للموظف  الثقافة القانونية له (.م8198). فاطمة إبراهيمو ، سيد، مرجان ةحافظ، حبيب
 .11-15 ،3(21) ،اإلدارية المصرية والتظاهر؟حصن أمان عند االعتصام 

، دراسة تحليلية الجامعاتافة القانونية لدى طالب الثق .ت(-)د. محمد السيد ىالحرون، من
، السعودية –مجلة الدراسات العربية في التربية وعلم النفس للتشريعات المنظمة للحياة الجامعية، 

2 (37)،852-315. 

القانونية للمواطن المصري في عالم سريع  ةالثقاف(. م9115). القادر دحسن، فاطمةعب
 .13-71(،9)8مصر، -التربويةمصر، مجلة العلوم -ميدانية التغير، دراسة
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إثراء وحدة في الجغرافيا بأهداف التربية المائية و أثرها م(،8192حسونة، تهاني، خليل. )
في تنمية الوعي المائي لدى طالبات الصف التاسعاألساسي)رسالة ماجستير غير منشورة(، 

 الجامعة اإلسالمية غزة

تقويم مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر في ضوء  .م(8111). حسونة، هيفاء عدنان
 ، الجامعة اإلسالمية غزة.(رسالة ماجستير غير منشورة)معايير الجمعية الجغرافية األمريكية، 

الجامعة  ،3ط اإلسالمية،محاضرات في طرق تدريس التربية  .م(8111). حلس، داود
 مكتبة افاق. :غزةاإلسالمية

مدى تضمن محتوى التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لقضايا  .م(8199). حمد، هيام أحمد
 ، الجامعة اإلسالمية غزة.(رسالة ماجستير غير منشورة) فقه الواقع

جديدة في  تاتجاها (.أبريل92-97،م8112). الكريم بن صالح بن حميد دالحميد، عب
 جامعة الملك سعود.، السعودية: س وبناء المناهجالتدري

دار عالم الكتب السعودية:  .9ط .درر الحكام شرح مجلة األحكام .م(8113). على، رحيد
 دار الجيل بيروت.ل خاصة(ة)طبع للطباعة والنشر والتوزيع بالرياض

برنامج مقترح . م(8111). محمد عبد الحافظو ، رتيب، معمرو خير الدين، مجدي كامل، 
لدى طالب المرحلة الثانوية. المؤتمر العلمي في الجغرافيا لتنمية الحقوق البيئية والوعي القانوني 

–. الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية راسات االجتماعية(الثاني )حقوق اإلنسان ومناهج الد
 .339-812.(8) جامعة عين شمس.

كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية  ءإثرا (.م8197) .أبو دراز، أحمد حسن السيد
 .غزة-، الجامعة اإلسالميةغير منشورة( رسالة ماجستير) العليا بمفاهيم التربية االقتصادية،

الدليل المرجعي للمفاهيم والمصطلحات  .م(8195). التعليم وزارة التربية والتعليم دليل
 فلسطين. –والتعليم -: وزارة التربية الحقوقية والقانونية
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لثقافة القانونية في منهج التربية الوطنية بالمرحلة . ام(8111). عبد الغني عثمان الديب،
 جامعة عين شمس.–الجمعية المصريةللدراسات االجتماعية  الثانوية، دراسة تقويمية.

(8.)511-529. 

كلية . 1ط .المنهج التربوي أسسه وعناصره وتطويره وتطبيقاتهم(: 8195السر، خالد خميس)
 .غزة- التربية جامعة األقصى

في الدولة  والتنظيم القضائيالتقنين الوضعي  ةحرك(. م9111). سعيد ةالسويركي، شحاد
رسالة ماجستير غير ) العثمانية منذ عهد السلطان سليمان القانوني حتى نهاية الدولة العثمانية

 األردن. األردنية، الجامعة (منشورة

منهاج المرحلة الثانوية الثقافة القانونية في  عواق (.م8199). السيد، محمد السيد محمد
 جامعة القاهرة( –معهد الدراسات التربوية ) يناير مستقبل التعليم 85ر ثورة مؤتم-العامة 
 .329-379جامعة القاهرة. –مجلة الدراسات التربوية _مصر.

لتعليم وتربية  لتشريعيةواألسس االفكرية  ةالمرجعي(. م8192). عبد السالم الشبراوي، عباس
، مجلة كلية التربية جامعة بنها (،)دراسة مقارنةاألمريكية  والواليات المتحدةالمعاقين في مصر 

 .912-29.(11)85 .مصر

 القاهرة:. 8. طج وقيم التقدم في العالم العربيالمناه متصمي(. م8111). شحاته، حسن
 الدار المصرية اللبنانية.

أثر إثراء محتوى كتاب التربية المدنية في تنمية قيم  .م(8195). شقورة، فداء حسن أحمد
، الجامعة اإلسالمية (رسالة ماجستير غير منشورة) الحوار لدى طلبة الصف الرابع األساسي

 غزة.

دار المناهج للنشر  :عمان .9ط .االخالق في السنة النبوية .م(8111) .هدى لشمري،ا
 والتوزيع.

الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية في ضوء  تاالتجاها (.م8119). شوق، محمود أحمد
 القاهرة: دار الفكر العربي. .9. طاإلسالميةالتوصيات 
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قراءة نظرية من منظور )العولمة فلسفة التربية في عصر  .م(8112). شوقار، إبراهيم
 .9217-9231.(3) ، السعودية،التربية جامعة الملك سعود كليةمجلة إسالمي( 

إثراء كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية في  .م(8191). عبد اهللأبو الشريف، شريفة 
 ، الجامعة اإلسالمية غزة.غير منشورة( رسالة ماجستير) ضوء قيم الحوار،

أثر برنامج تعليمي قائم على المفاهيم القانونية في  .م(8111). طوالبة، علي إبراهيم حسن
ية العليا لمبحث التربية القانونية واتجاهات الطلبة نحوها لدى طلبة المرحلة األساستنمية الثقافة 

 .، األردن، جامعة اليرموك(رسالة ماجستير غير منشورة) الوطنية

متضمنة في كتب التربية الوطنية المفاهيم القانونية ال .م(8195). العابد، أحالم أحمد
)رسالة ماجستير  األردن-درجة اكتساب الطلبة لهاردن و حلة األساسية العليا في األالمدنية للمر و 

 .الجامعة األردنية، األردن غير منشورة(

معايير اختيار اآليات القرآنية المقررة على المرحلة الثانوية  .م(8193) .عاشور، دينا حرب
رسالة ماجستير غير ) اإلسالمية وتصور مقترح إلثرائها في ضوء األهداف العامة للتربية

 ، الجامعة اإلسالمية غزة.(منشورة

النفس التربوي للطالب الجامعي  معل (.م8117) .نيرياشي، حسو  زهرية،عبد الحق، 
 دار المسيرة للنشر. عمان:. 9ط .الممارسوالمعلم 

 عمان:. 9ط. الذاتيتخطيط المناهج وفق منهج التفريد والتعلم  .م(8111عبد الحق، كايد )
 دار الفكر.

مدى تضمن كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية . م(8199). أسمهان عطوةعبد العال، 
، (رسالة ماجستير غير منشورة) نسية في ضوء التصور اإلسالمي لهالموضوعات التربية الج
 الجامعة اإلسالمية غزة.

مدى تضمن مقررات التربية اإلسالمية  .م(8193). عبد العال، سعاد عبد الجليل مصطفى
رسالة ماجستير غير ) إلثرائها وتصور مقترحرحلة الثانوية لالحتياجات النمائية للطلبة في الم
 الجامعة اإلسالمية غزة. (،منشورة
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نشر الوعي القانوني  ودورها في ةالتربي (.م9113). عبد المطلب، أحمد محمود محمد
 .93-9.(2)9 ،مصر-المصريةالمجلة  .واستتباب األمن

للتفاعل مع حركة  منطلقات تربويةفي زمن العولمة  ةالتربي (.م8118). ، إبراهيمقعبد الرزا
 .921-931،(9)921مجلة التربية جامعة الملك سعود  الحياة.

محتوى مناهج التاريخ بمفاهيم حقوق اإلنسان  ءإثرا (.م8193). عسكر، ميسون محمد سالم
 ، الجامعة اإلسالمية غزة.(رسالة ماجستير غير منشورة) مرحلة األساسية العليا في فلسطينلل

–قانون العقوبات األردني  القانونية: دراسة في ةالثقاف (.م8193مخلد) ىالعضايلة، لبن
 .328-311،(57)31.والتدريب السعوديةالمجلة العربية للدراسات األمنية  .األردن

برنامج مقترح في تنمية  ةفاعلي (. م9111). ن عاطف محمدابدو و عطوة، أحمد أمين، 
مجلة كلية التربية  .مصر-طنطابعض المسئوليات القانونية لدى الطالب بكلية التربية جامعة 

 .837-912(، 83) جامعة طنطا، مصر.

-المعاصرمجلة المسلم تقنين الشريعة اإلسالمية،  ختاري (.م9177). عطية، جمال الدين
 . 71-37،(99) لبنان.

 اتجاهات حديثة في القياس والتقويم التربوي.. م(8191)تيسير.  ،نشوانو عفانة، عزو، 
 ر للطباعة والنشر والتوزيع، غزة.سمير منصو  .9ط

واقعه وأساليب  –المنهاج المدرسي سياسته  .م(8112) .اللولو، فتحيهو ، وعفانة، عز 
 .غزة اإلسالميةكلية التربية الجامعة . 9ط .تطويره

دار المسيرة  عمان: .9ط .أصول التربية اإلسالمية .م(8111). علي، إسماعيل سعيد
 للنشر والتوزيع والطباعة.

دار الكتب العلمية  :بيروت .9ط .نفس النمو معل (.م9111). عويضة، كامل محمد محمد
 .بيروت
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دار الشروق  :عمان .9ط .تعديل السلوك في التدريس .م(8115) .الفتألوي، سهيلة محسن
 والتوزيع 

-واإلداريةمجلة المنارة للدراسات القانونية  القانوني، يالوع .م(8191). ىلى، مصطفالفضا
 ..149-193 98.المغرب

تعلم وتعليم التربية اإلسالمية  .م(8115) .ذيب أبو شريخ، شاهرو  أحمد،القادري، 
 دار جرير للنشر والتوزيع.السعودية:  .9ط .واالجتماعية

مدى تضمن كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية  .م(8191) .قيطة، محمد بشير محمود
الجامعة  (،رسالة ماجستير غير منشورة) لمفاهيم حقوق اإلنسان ومدى اكتساب الطلبة لها

 اإلسالمية غزة.

تصور مقترح إلثراء المهارات الحياتية  .م(8193). كلوب، عمر إسماعيل عبد القادر
رسالة ) األساسية الدنيا ومدى اكتساب طلبة الصف الرابع لهاالمتضمنة بمنهاج العلوم للمرحلة 

 ، الجامعة اإلسالمية غزة.(ماجستير غير منشورة

إثراء محتوى التربية اإلسالمية ببعض المفاهيم  رأث (.م8198). عبد اهللمحمد  الفي،
الجامعة  (،رسالة ماجستير غير منشورة) األمنية في اكتساب طلبة الصف الحادي عشر لها

 اإلسالمية غزة.

 دار إحياء التراث العربي.لبنان:  .3ط .المجلةشرح  .م(9121). اللبناني، سليم رستم باز

تدريس التربية اإلسالمية  قطرائ (.م8119). يحيي إسماعيل عيد، احمد،لخوالدة، ناصر ا
 دار حنين للنشر والتوزيع. عمان: ،9ط العملية،وأساليبها وتطبيقاتها 

المنهج المدرسي واأللفية الجديدة مدخل إلى تنمية  .م(8113) .صالح الدين عرفه محمود،
 .للنشر والتوزيعدار القاهرة القاهرة: .9وارتقائه. طاإلنسان العربي 

دار  عمان: .9ط .وفلسفتهانظريات المنهاج التربوية  .م(8193) .، علي أحمدمدكور
 والتوزيع.الفرقان للنشر 
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 ممفاهي (.م8195). المواضيه، رضا سالمةو الزبون، محمد سليم، و المواجدة، بكر سميح، 
كتب التربية اإلسالمية للمرحلتين األساسية العليا  ومدى تضمنهاالتربية السياسية في اإلسالم 

 .111-127 ،(3)28.األردنمجلة العلوم التربوية  .في األردنوالثانوية 

االتجاهات الحديثة في طرائق تدريس التربية الدينية . م(8118) .موسى، مصطفي إسماعيل
 دار الكتاب الجامعي. اإلمارات العربية: .9ط اإلسالمية.

إثراء وحدة مقترحة في مادة الجغرافيا لتنمية  .م(8199). منديل، ميادة سليمان عبيدأبو 
غير  رسالة ماجستير) وهاواتجاهاتهن نحمهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثاني عشر 

 ، الجامعة اإلسالمية غزة.منشورة(

ألساسي في مقرر التكنولوجيا للصف السابع ا ءإثرا (:م8117النادي، عائدة خضر خليل)
 الجامعة اإلسالمية غزة. (،رسالة ماجستير غير منشورة) ضوء المعايير العالمية

المواد االجتماعية لتنمية التربية فاعلية برنامج مقترح في . م(8111). نجاة، عبده عرفه
 .، مصر(رسالة ماجستير غير منشورة) ية لدى طالب المرحلة االبتدائيةالقانون

تضمن محتوى الفقه للفرع الشرعي في المرحلة  ىمد (.م8195). عبد سالم فالنجار، يوس
، (منشورةرسالة ماجستير غير ) إلثرائها وتصور مقترحالثانوية القضايا الفقهية المعاصرة 

 الجامعة اإلسالمية غزة.

مضمون المناهج  لتحلي (.م8199). محسن علي عطية،و  الرحمن، دالهاشمي، عب
 دار صفاء للنشر والتوزيع. :عمان. 9ط .المدرسية

لى، فاعلية برنامج مقترح في األنشطة المصاحبة لمنهاج  .م(8111). عبد الرحمن أحمد وا 
 ،القانونيةالدراسات االجتماعية في الحلقة الثانية من التعليم األساسي في تنمية بعض المبادئ 

 . ، مصرالتربية جامعة عين شمس كلية( غير منشورةرسالة دكتوراه )

العامة للتربية اإلسالمية. (. األهداف 8192وزارة التربية والتعليم العاليي الفلسطينية. )
 فلسطين: دار النشر.
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الفلسطينية الجريدة الرسمية للسلطة  .م(8198، وزارة العدل الفلسطينية)الوقائع الفلسطينية
 .. فلسطين: دار النشرالمدني(، العدد الممتاز القانون والتشريعديوان الفتوى )

 المراجع التي تم استخدامها في عملية اإلثراء

السالم  دارمصر:  .9ط .الحيل الفقهية في المعامالت المالية. م(8111). محمدإبراهيم، 
 .دار سحنون للنشر والتوزيع: والتوزيع تونسللطباعة والنشر 

 –كلية الشريعة  .9ط .فقه المعامالت المالية .م(8115). ، ماهروالسوسي ،شويدحأحمد، 
 الجامعة اإلسالمية غزة.

دار العربي للنشر مصر:  .8ط.القانون المدني وفقًا ألحدث التعديالتم(،  8193أشرف، أنور )
 والتوزيع.

دار  مصر:. 9ط.اآلثار الناشئة عن الرجوع في الهبة .م(8191) .الرشيدي، علي بن محمد
 الفكر الجامعي.

فكر للطباعة والنشر دار الدمشق:  .98ط .الفقه اإلسالمي وأدلته .(م8199). الزحيلي، وهبة
 .والتوزيع

. 9ط .رنةالمعامالت الشرعية: دراسة فقهية مقام(، 8198عبد الحميد، محمد محيي الدين)
 .دار الطالئع للنشر والتوزيع مصر:

 مواقع النترنت   

   www.okaz.com.sa/article 

www.damascusbar.org                                        
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 ( أسماء السادة المحكمين1ملحق رقم )

 مكان العمل التخصص اسم المحكم الرقم

 غزة–الجامعة اإلسالمية  مناهج وطرق تدريس د. محمد زقوت 9
 غزة-جامعة األقصى  مناهج وطرق تدريس د. عمرو علي دحالن 8
 غزة–جامعة األقصى  مناهج وطرق تدريس تربية إسالمية شرف بربخأ. د 3

 جامعة القدس المفتوحة  مناهج وطرق تدريس تربية إسالمية د. محمد سليم الكحلوت 2
 وزارة التربية والتعليم  مناهج وطرق تدريس تربية إسالمية الرقبد. أكرم محمد  5

 وزارة التربية والتعليم  مشرف تربية إسالمية ابراهيم موسى برهوم أ. 1
 وزارة التربية والتعليم  مشرف تربية إسالمية غاجهاد شكري األ أ. 7
 وزارة العدل قاضٍ  أ. سليمان صالح الغلبان 2
 وزارة العدل قاضٍ  الغندورعالء طه  أ. 1

 وزارة العدل وكيل نيابة  العمور دىنه أ. 91

 وزارة العدل  وكيل نيابة ميسرة عمر أ. 98
 مدرسة ابن العثيمين  شريعة إسالمية  أ. عبد الفتاح زيدان أبو غلبية  93
 وزارة التربية والتعليم  صول دين أشريعة و  مروة أبو مطلق أ. 92
 وزارة التربية والتعليم صول دينأشريعة و  مكرم الرقب  أ. 95

 وزارة التربية والتعليم صول دينأشريعة و  سالم محمد أبو جامعإ أ. 91

 وزارة التربية والتعليم صول دينأشريعة و  نجالء فتحي أبو صالح أ. 97
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 مفاهيم مجلة الحكام العدلية التي تم التوصل اليها  (6ملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 
 الرقم

 المفهوم

 البيوع 1

 اإلجارة  2

 الكفالة 3

 الحوالة   4

 الرهن  5

 الوديعة والعارية  6

 الهبة 7

 الغصب واإلتالف 8

 الحجر واإلكراه والشفعة 9

 الشركات 10

 الوكالة 11

 الصلح واإلبراء 12

 اإلقرار 13

 حق الدعوى  14

 حق البينات والتحليف 15

 القضاء  16
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 الرجوع في الهبةلدرس  اإلثراءعملية  (9ملحق رقم)

 قبل اإلثراء

 

 

 بعد اإلثراء                                             

  الرجوع في الهبة:

 اتفق العلماء على عدم الرجوع في الهبة، إال بالتراضي بين الطرفين أو بحكم الحاكم.

 وبالفعل.قد يكون الرجوع في الهبة، بالقول 

 الرجوع بالقول: -0

يكون الرجوع في الهبة إذا جاز الرجوع فيها بكل لفظ يدل على استرجاع الموهوب من 

وعن ابن الموهوب له إال أن لفظ الرجوع قد يكون صريحاً وقد يكون كنايه. دليل المشروعية: 

عطي العطية ثم عمر وابن عباس عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )ال يحل لرجل مسلم أن ي

 .يرجع فيها إال الوالد فيما يعطي ولده( رواه أحمد واألربعة

 الرجوع بالفعل: -8

يكون الرجوع في الهبة بالفعل إذا تصرف الواهب سواء أكان أجنبياً، أم كان والداً فيما وهبه 

دل على الرجوع كأن باعه أو أعتقه أو أتلفه أو غير ذلك من يلولده بعد القبض تصرفاً 

 لتصرفات.ا
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 هبة مريض مرض الموتلدرس  اإلثراءعملية  (4ملحق رقم)

 قبل اإلثراء

 

 بعد اإلثراء

 

 هبة المريض مرض الموت:

مرض الموت عادة ما يكون سبباً في الموت، الذي يتحقق به العجز التام، وخراب الذمة، بحيث 

 وبه تثبت خالفة الورثة في التركة. ال تصلح لتعلق الدين بها

 الموت يثبت بأمرين:مرض -

 أن يكون مرضاً مؤدياً إلى الهالك غالباً.-1

 أن يموت الشخص من هذا المرض.-2

 هبة المريض للوارث: 

 والدليل:ذهب جمهور العلماء على جواز هبة المريض للورثة شرط اإلجازة من باقي الورثة، 

لم: "ال تجوز وصية وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

الحافظ في التلخيص، وأخرج نحوه البخاري عن ابن عباس  هلوارث إال أن يشاء الورثة" حسن

 موقوفاً.
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 الخيارات في البيعلدرس  اإلثراءعملية  (5ملحق رقم)

 قبل اإلثراء

 

 بعد اإلثراء

 الخيارات في البيع:

 الفسخ للعقد.اإلمضاء أو هو طلب خير األمرين، إما  تعريف الخيار:

 أنواع الخيارات:

حق شرعي يمنح لكل من المتعاقدين في إمضاء العقد أو رده وفسخه،  أوالً: خيار المجلس:

 تم القبض ما داما في المجلس ولم يختر إمضاء العقد.  واسترداد أموالهما كأن

ن عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال )إ :هتدليل مشروعي

 المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا(.

حق يثبت لمن اشترطه من المتعاقدين أن يختار إما إمضاء العقد أو فسخه  ثانياً: خيار الشرط:

 معلومة. ةخالل مد

أنه -عن عبد هللا بن عمر أن رجال ذكر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  دليل مشروعيته:

ي البيوع، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إذا بايعت فقل ال خالبة فكان الرجل إذا يخدع ف

 بايع، قال: ال خالبة.

هو كل ما ينقص العين أو القيمة أو ما يفوت به غرض صحيح إذا غلب في  ثالثاً: خيار العيب:

ُ : سَ َقالَ ر، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعامِ  دليل المشروعية: جنس المبيع عدمه. ِ َصلهى هللاه  ِمْعُت َرُسوَل هللاه

َنُه لَُه : " اْلُمْسلُِم أَُخو اْلُمْسلِِم ال َيِحلُّ لُِمْسلٍِم إِْن َباَع ِمْن أَِخيِه َشْيًئا فِيَعلَْيِه َوَسلهَم َيقُولُ  ِه َعْيٌب إاِل َبيه

". 
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ن يمضي العقد أو ألم يرد في  ءه الشرع للعاقد على الشيتهو حق يثب رابعاً: خيار الرؤية:

 .من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه قال صلى هللا عليه وسلم: دليل المشروعية: يفسخه.

 

 

 تسلم المبيع للمشتري وتسليم الثمن للبائعلدرس  اإلثراءعملية  (2ملحق رقم)

 قبل اإلثراء

 

 بعد اإلثراء

 

 

 وتسليم الثمن للبائع. يتسلم المبيع للمشتر

حق االنتفاع والتصرف، وهذا ال يتم إال  ين الملك يعنيترتب على األثر األول، ألهو أثر و

والتسليم التزام يجب لكل طرف على الطرف اآلخر، وليس أثراً تلقائياً، وقبض المبيع  بالقبض.

 حق يثبت للمشتري بمجرد العقد، أما قبض الثمن فيمكن أن يكون مؤجالً.
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 أنواع اإلجارةلدرس  اإلثراءعملية  (0ملحق رقم)

 قبل اإلثراء

 بعد اإلثراء

 أنواع اإلجارة:

 إجارة الدواب والعربات للحمل أو للركوب.-1

لتحمله أو تحمل متاعه إلى المكان الذي يريد، ويجوز له  ةمعين ةيجوز لإلنسان أن يستأجر داب

غير أن يعين  و يحمل متاعه إلى المكان الذي يريده منأأن يشترط على المكارّي أن يحمله 

 الدابة أو العربة.

 إجارة اآلدمي للخدمة والعمل.-2

 أنواع: ةجير له ثالثألداء عمل ما من األعمال وهذا األيجوز لإلنسان أن يستأجر إنساناً آخر 

األجير الخاص: فهو الذي يعمل لمن استأجر عمالً معيناً مع التخصيص به سواء كان  -

 المستأجر واحداً أم أكثر.
 الظئر: يجوز أن يستأجر ظئراً لترضع له ولده بأجرة معينة.استئجار  -
 األجير المشترك: وهو مثل النجار والحمال والصباغ والمنجد وهو األجير العام. -
إجارة الدواب والحوانيت: يجوز لإلنسان أن يؤجر داراً أو حانوتاً، وال يجب عليه بيان  -

 ما يعمل فيه وال بيان من يسكنها. 
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 فساد اإلجارةعملية اإلثراء لدرس  (8ملحق رقم )

 قبل اإلثراء

 

 

 

 

 بعد اإلثراء

 

 فساد اإلجارة: 

 تفسد اإلجارة في أثناء المدة المعقود عليها بواحد من أمرين:

 موت أحد المتعاقدين األصليين.-1

أن يطرأ على المؤجر عذر يقتضي انفساخ اإلجارة، مثل حكم المحكمة بيع العين المؤجرة -2

 الديون.لتسيد 
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 رد العين المؤجرةلدرس  اإلثراء ةعملي (3ملحق رقم)

 قبل اإلثراء

 

 

 بعد اإلثراء

 

 رد العين المؤجرة:

المدة تبطل اإلجارة فيجب على  همتى كانت اإلجارة مقيدة بمدة معلومة فإنه بإمضاء هذ

المستأجر رد العين المؤجرة وأن يخلي الدار مثالً ويسلمها بدون أن يحتاج إلى تنبيه عليه 

 بتخليتها.
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 بيع الرهن )انقضاء الرهن(لدرس  اإلثراءعملية (17ملحق رقم )

 قبل اإلثراء

 

 

 

 بعد اإلثراء

 

 بيع الرهن "انقضاء الرهن":

المرهون بيعاً جبرياً سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز فإن حقوق  إذا بيع العقار

الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن، أو بدفعه إلى الدائنين، الستيفاء حقوقهم من هذا 

 الثمن.
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 اركان الرهن لدرس  اإلثراءعملية  (11ملحق رقم)

 قبل اإلثراء

 

 

 بعد اإلثراء

 الرهن:أركان 

 العاقدان: وهما الراهن والمرتهن اللذان يقومان بإنشاء هذا العقد.-0

 نشاء هذا العقد.إالصيغة: وهي الكالم الذي يصدر من المتعاقدين ليدل على -2

 ن في دين الراهن للمرتهن.والدين: وهو المرهون به، وهو سبب هذا العقد والذي يك-3

 بدينه.ضع لدى المرتهن وثيقة هو العين التي توالمرهون "الرهن": و-4

 ويرى بعض العلماء أن أركان الرهن هي:

 الراهن: معطي الرهن.

 المرتهن: آخذ الرهن.

 للدين.ثيقة المرهون أو الرهن: ما أُعطّي من المال و

 المرهون به: وهو الدين.
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 ( بعد التحكيم16ملحق رقم )
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 ( قبل التحكيم19ملحق رقم )
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 دراسة استطالعيةال( 14ملحق رقم )

 لمعرفة مدى تضمن مفاهيم مجلة االحكام في كتب التربية اإلسالمية من الصف السابع حتى الثاني عشر
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 استمارة تحليل بالمجالت الرئيسة والفرعية  (15ملحق رقم )
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 تحكيم قائمة المفاهيم  (12ملحق رقم )

 


