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 :املقدمة .1

رى أنه يشهد أنزل هللا سبحانه وتعالى الشريعة اإلسالمية للناس كافة؛ لتنظم حياتهم وعباداتهم وعالقاتهم فيما بينهم. وإن املتأمل للواقع اليوم ي

وعميقة بسبب ظهور العديد من املستجدات واملتغيرات، وفي الوقت ذاته لألسف يجده ملئ بالفتن والشدائد على األمة اإلسالمية بشكل تطورات جذرية  

ى ت عليها وعلعام وعلى املرأة املسلمة بشكل خاص؛ لذلك فإن الفتاة املسلمة ألحوج ما تكون ألن تتسلح بسالح الدين والعلم؛ لتستطيع مواجهة االدعاءا 

 ق. دينها وليحميها من خطر االنجراف واالفتتان خلف دعاة املساواة والحرية الذين يظهرون حسن النية واملصلحة العامة ويخفون املكر والنفا

بها   لها حقوقا تختلف عن غيرها وميزها في جوانب خاصة  املرأة ورفع شأنها وكرامتها ومكنها من حقوقها، كما شرع  حكم  بولقد كرم هللا جل وعال 

تعالى: قال  واألزمان،  العصور  لها على مر  حماية  ذلك  وكل  مهامها  واختالف  خلقتها                  اختالف 

تعالى:(228)البقرة:              وقال   ،                           
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 امللخص:

لى التعرف على مدى تضمن كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي باململكة العربية السعودية لحقوق   إ البحث    ا هدف هذ

 أن تلم بها الطالبة في املرحلة الثانوية.وواجبات املرأة في الشريعة اإلسالمية التي يجب 

ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحثان أداة الدراسة التي تمثلت في )بطاقة تحليل محتوى( وتم استخدامها في تحليل محتوى الكتاب 

التحليلي،   الوصفي  املنهج  ثباتها، وذلك باستخدام  التأكد من صدقها و  ( بعد  املرأة  البيانات االحصائية  في ضوء )حقوق وواجبات  وعولجت 

 باستخدام التكرارات املئوية والنسب املئوية .

 تلم بها طالبة املرحلة الثانوية.  نأ %( من الحقوق والواجبات للمرأة التي يجب   62تضمن  )أن كتاب الفقه وكان من أهم نتائج الدراسة 

 
 
الباحثان عددا النتائج قدم  املرأة   وفي ضوء هذه  الدراسية تضمين حقوق وواجبات  الكتب  أن يراعي مؤلفو  أبرزها  التوصيات كان   من 

الصف  لطالبات  السعودية  املالئمة  العربية  باململكة  الثانوي  األول  للصف  املقررات  نظام  الفقه  كتاب  محتوى  في  الثانوي  وبخاصة    ،األول 

الكتاب. محتوى  يتضمنها  لم  التي  والواجبات  شعور    وإعادة   الحقوق  في  ألهميته  املؤنث  بصيغة  الطالبة  يخاطب  بما  الكتاب  لغة  صياغة 

 الطالبة بأنها هي املخاطبة. 

 .حقوق املرأة؛ واجبات املرأة؛ كتاب الفقه؛ نظام املقررات؛ الصف األول الثانوي   الكلمات املفتاحية:

 

mailto:yalabdulkareem@ksu.edu.sa
http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx


 العبدالكريم & البديوي                                                    حقوق وواجبات املرأة املتضمنة في كتاب الفقه )نظام املقررات( لطالبات الصف األول الثانوي  

 93-74، ص: 2021 -1، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 75 

 

؛ لذلك  ( 32:  النساء)                                   

ها املسلمة من أن تعرف ما لها من حقوق وما عليها من واجبات؛ حتى تعيش الحياة الكريمة التي كفلها لها اإلسالم وتقوم بالدور املطلوب منفال بد للمرأة  

أكمل وجه دون تقصير، املعاصرة  على  التحديات  الحسنة وحتى تستطيع مواجهة  الصالحة والقدوة  بها بعد األسرة  نبدأ  ، هي التي تواجهها. وخير بداية 

 التعليم السليم املطعم باألدلة والبراهين التي تتيقن بها في قرارة نفسها وتستعين بها الفتاة في حياتها اليومية.

العربية   اململكة  في  التعليم  سياسة  أن  خاصة  والواجبات،  الحقوق  بتلك  املسلمة  الفتاة  بتوعية  تسهم  التي  القنوات  أهم  من  التعليم  ويعد 

حق  أقرت  قد  شريعة    السعودية  في ضوء  ووقار  بحشمة  هذا  يتم  أن  على  الحياة  في  ملهمتها  ويعدها  فطرتها  يالئم  بما  التعليم  في  )اإل الفتاة  وزارة سالم. 

 (. ه1970املعارف،

خاصة أن هذه املناهج  وتبرز مناهج التربية اإلسالمية ومنهج الفقه بصورة خاصة لتؤدي هذا الدور باقتدار، الرتباط كثير من موضوعاتها بهذا الشأن،  

 (.1996،الحقيل)، كما ذكر دينه وأمته ووطنه ووالة أمره"  " أن يعرف املتعلم حقوقه وواجباته عن وعي ورضا تجاه   تستهدف

أن الحقوق 2008)راسة الدهيمانوقد أشارت د  وثيقةأهداف   في األداة محاور  تكرارات مجموع من قليلة واالقتصادية شكلت نسبة املالية ( إلى 

من  والعليا األولية االبتدائية املرحلة أهداف خلت وقد ،الدراسية املراحل لهذه  الكافية بالتضمينات  تحظ فلم  ، %5 قدرها الشرعية العلوم مواد منهج

التعليم 365ص،2008  ،فرج)  وذكرالحقوق.   لهذه  تضمينات أي  بين  الوسطى  والحلقة  العام،  التعليم  بنية  في  املراحل  أهم  تعد  الثانوية  املرحلة  أن   )

إلى برامج علمية وت التعليمي ترجمتها  النظام  القائمين على  التي تتطلب من  املهمة  الخصائص  العالي، وتتميز بجملة من  ربوية، تحقق  األساس ي والتعليم 

التجدي الناجحة وتتفاعل معها  الطموحات من جهة، وتستوعب  العاملية  املنطلق  دات  الباحثان  من جهة أخرى. من هذا  املوضوع  يرى  الخوض في هذا 

قادم يواجهن به حياتهن وما يصادفهن من مواقف، وينش ئ الفتاة تنشئة علمية واجتماعية ناجحة   نشءاملهم الذي يؤثر في مجتمعنا، والضروري لتربية  

بدراسة حقوق وواجبات املرأة املتضمنة في كتاب الفقه )نظام املقررات( الباحثان    واجباتها في املجتمع؛ لذلك اهتم ها و وفعالة ومستعدة وواعية بحقوق

   لطالبات الصف األول الثانوي.

 : دراسةالمشكلة   . 1.1

قضايا تحرير املرأة، ويحاول تشويه صورة املرأة املسلمة مما زاد االهتمام بحقوق املرأة في اآلونة األخيرة ملا له من أهمية عاملية، فيثير اإلعالم الغربي 

كين املرأة من  حدا باملسؤولين إقامة املحاضرات والندوات واللقاءات التي تناقش تلك القضايا، فتؤيد ما وافق الشرع منها وتحذر مما خالفه وتطالب بتم

 
 
الشرعية متماشيا    حقوقها 

 
تأديتها واجباتها، فانطالقا الشريعة، بداية  من هذ  مع  لها  التي كفلتها  املسلمة وإبراز حقوقها  املرأة  الحاجة لتوضيح صورة  ه 

الثالث للحوار    بالنشء الوطني  اللقاء  الجهود منها: تخصيص  السعودية بعدد من  العربية  اململكة  الدراسية؛ قامت  املقررات    م  12/6/2004الفكري  في 

عنوان   حقوقها  )تحت  الحقوق  املرأة:  الدراسية  املناهج  تضمين  على  التأكيد  توصياته  ومن  املنورة،  باملدينة  عقد  والذي  التعليم(  وعالقة  وواجباتها 

املرأة  طبيعة  يناسب  بما  للبنات  الدراسية  املناهج  وصياغة  املجتمع،  في  ملوقعها  الصحيحة  املفاهيم  إشاعة  على  يساعد  مما  للمرأة   ها ئيهيو   الشرعية 

إقامة ملتقى "املرأة السعودية ما لها وما عليها"، تحت إشراف وتنظيم مركز باحثات لدراسات املرأة،  و (،  2008)الدهيمانكما ذكرت    حياة لوظيفتها في ال

في مدينة   بتاريخ  املقام  كان من    م 2011/ 10/12الرياض  الشريعة  الذي  في ضوء  بحقوقها وواجباتها  وتثقيفها  املرأة  توعية  ودراسة  توصياته:  اإلسالمية، 

العرب باململكة  الدراسية  التخصصات  كل  في  إجبارية  دراسة  وواجبات  حقوق  من  تتضمنه  وما  والزواج  األسرة  بشؤون  املتعلقة  الفقهية  ية القضايا 

املرأة،  السعودية. لدراسات  باحثات  العاملة.1433)مركز  "املرأة  ملتقى  وإقامة  وتنظيم مركز    (  إشراف  تحت  وواجبات"  املرأة  حقوق  لدراسات  باحثات 

 . م6/3/2014-5والخميس األربعاءأيضا، املقام في مدينة الرياض يومي 

 إن الوعي العام باملركز القانوني للمرأة والحقوق التي تكفلها لها ا  
 
وخاصة لدى املرأة، فاملرأة بصفة عامة ال زالت ،  لشريعة واألنظمة ال زال محدودا

واألنظمة.   الحنيف  اإلسالمي  الدين  لها  كفلها  التي  لحقوقها  بشكل كاف  ظاهر 7ص،  2009،  املحيسنو   الجربوع )كما ذكر  غير مدركة  وهناك قصور   .)

بالطالب الخاصة  الكتب  بالطالبات مع  الكتب املخصصة  العام، بسبب دمج  التعليم  التربوية حاليا في كتب  الدراسات  تبرزها  التي  العامة  الصورة  ، ألن 

كما   ذلك،  )د  ذكرتتوضح  الدهيمان  أجر 2008راسة  وقد  الباحثان  (.  الى  العلوم  الثانوية، فوجدمقابالت مع معلمات  املرحلة  في  أن هناك   وا شرعية 

 
 
ة بشكل خاص، وأبدين تفاعلهن للوقوف على موطن املشكلة ومدى منهن باملشكلة في مقررات الفقه بشكل عام وفي مقرر الفقه للمرحلة الثانوي  إحساسا

سؤال  علىالقصور؛ لتهيئة الطالبات ملا يحتجنه من معرفة للحقوق والواجبات الشرعية الخاصة بهن؛ لذا فإن مشكلة البحث الحالي تتلخص في اإلجابة 

ريعة الرئيس وهو :"ما مدى تضمن كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي باململكة العربية السعودية لحقوق وواجبات  املرأة في الش  دراسةال

 اإلسالمية التي يجب أن تلم بها الطالبة في املرحلة الثانوية ؟" 

التصورات؛ مختلف  واقتراح  املناسبة؛  الحلول  اقتراح  في  منها  املرحلة    لالنطالق  لطالبات  املالئمة  باملرأة  الخاصة  والواجبات  الحقوق  لتضمين 

 الثانوية، في كتاب مقرر الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي.
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 : دراسةالأسئلة   . 2.1

   دراسةطرح الت
 
   سؤاال

 
العربية السعودية لحقوق وواجبات  ما مدى تضمن كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي باململكة  :  رئيسا

 املرأة في الشريعة اإلسالمية التي يجب أن تلم بها الطالبة في املرحلة الثانوية ؟ 

 سئلة الفرعية التالية: يس األ ويتفرع من هذا السؤال الرئ

 قررات في املرحلة الثانوية؟ ما هي حقوق املرأة في الشريعة اإلسالمية التي يجب أن تلم بها الطالبة من خالل مقرر الفقه نظام امل •

 ما هي واجبات املرأة في الشريعة اإلسالمية التي يجب أن تلم بها الطالبة من خالل مقرر الفقه نظام املقررات في املرحلة الثانوية؟  •

 املقررات( باململكة العربية السعودية؟ ما مدى توافر حقوق املرأة التي يجب أن تلم بها الطالبة في الصف األول الثانوي، في كتاب الفقه )نظام  •

 السعودية؟ما مدى توافر واجبات املرأة التي يجب أن تلم بها الطالبة في الصف األول الثانوي، في كتاب الفقه )نظام املقررات( باململكة العربية  •

 حقوق والواجبات التي يجب أن تلم بها الطالبة؟  ما اآلثار املترتبة على دمج كتب الفقه للبنين والبنات في املرحلة الثانوية في تضمنها لل •

ا  • املرحلة  الفقه في  الطالبة في كتب  بها  تلم  أن  الشريعة اإلسالمية والتي يجب  املرأة في  التوصيات واملقترحات لتضمين حقوق وواجبات  لثانوية  ما 

 )نظام املقررات(؟ 

 :دراسةالهداف أ  . 3.1

هو: التعرف على مدى تضمن كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي باململكة العربية السعودية لحقوق    دراسةالالهدف الرئيس من  

 وواجبات املرأة في الشريعة اإلسالمية التي يجب أن تلم بها طالبة املرحلة الثانوية.

 ويتفرع منه األهداف التالية: 

 جب أن تلم بها الطالبة من خالل مقرر الفقه  نظام املقررات في املرحلة الثانوية. تحديد حقوق املرأة في الشريعة اإلسالمية التي ي •

 تحديد واجبات املرأة في الشريعة اإلسالمية التي يجب أن تلم بها الطالبة من خالل مقرر الفقه نظام املقررات في املرحلة الثانوية. •

ل الثانوي باململكة العربية السعودية، حقوق املرأة التي يجب أن تلم بها الطالبة التعرف على مدى تضمن كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األو  •

 في الصف األول الثانوي. 

به • تلم  أن  يجب  التي  املرأة  واجبات  السعودية،  العربية  باململكة  الثانوي  األول  للصف  املقررات(  )نظام  الفقه  كتاب  تضمن  مدى  على  ا  التعرف 

 . الطالبة في الصف األول الثانوي 

 البة.تحديد اآلثار املترتبة على دمج كتب الفقه للبنين والبنات في املرحلة الثانوية في تضمنها للحقوق والواجبات التي يجب أن تلم بها الط •

حلة الثانوية  تحديد التوصيات واملقترحات لتضمين حقوق وواجبات املرأة في الشريعة اإلسالمية والتي يجب أن تلم بها الطالبة في كتب الفقه في املر  •

 )نظام املقررات( .

 : دراسةالأهمية   . 4.1

حاجا • بالرجل؛ ألن من  املرأة ومساواتها  بتحرير  املنادي  اإلعالم  في وجه  للوقوف  بهن  الخاصة  الشرعية  والواجبات  بالحقوق  الطالبات  ت  تثقيف 

 . اجتماعيٍة وما عليه من واجباتالتالميذ االجتماعية باملرحلة الثانوية، الحاجة إلى تحديد ما للفرد من حقوق 

وكتاب  يتقد • بشكل عام  الشرعية  العلوم  اهتمام مؤلفي كتب  الخاصة م مؤشرات على مدى  الشرعية  والواجبات  بالحقوق  بشكل خاص  الفقه 

 باملرأة.

 بالنساء. تقديم تصورات ومقترحات ملا ينبغي أن يتضمنه محتوى كتب الفقه للطالبات من حقوق شرعية وواجبات خاصة  •

 تفيد املختصين بتطوير كتب العلوم الشرعية.  •

أو   التمهيد • املتوسطة  أو  الثانوية  املرحلة  في  سواء  األخرى  الشرعية  العلوم  مقررات  في  املرأة  وواجبات  حقوق  بتضمين  تتعلق  أخرى  لبحوث 

 االبتدائية. 

 : دراسةالمنهج   . 5.1

هذ في  املستخدم  التحليلي املنهج  هو    لدراسةا   ه املنهج  )نظام    الوصفي  الفقه  كتاب  محتوى  في  توافرها  الواجب  والواجبات  الحقوق  تحديد  في 

 املقررات( للصف األول الثانوي. 
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 : دراسةالمجتمع وعينة   . 6.1

( الفقه  كتاب  في محتوى  املتضمنة  الدروس  الدراسة من جميع  املخصص  1يتكون مجتمع  املشترك،  البرنامج  املقررات(  )نظام  الثانوي  التعليم   )

الثانوي، واملعتمد من   األول  الصف  )  الوزارة لطالبات  الدراس ي  للعام  السعودية  العربية  اململكة  أما عينة   صفحة.  283( والبالغ عدد صفحاته  2010في 

 80( التعليم الثانوي )نظام املقررات( البرنامج املشترك البالغ عددها )1ه )الدراسة فهي املجتمع نفسه، أي جميع الدروس املتضمنة في كتاب الفق
 
  ( درسا

 وحدة دراسية. ويستثنى من ذلك مقدمة الكتاب، واألهداف العامة للوحدة، واألنشطة، والتقويم، وفهرس املحتويات. 11موزعة على 

 : البحث داة أ  . 7.1

لتحليل محتوى   تستخدم  تحليل محتوى،  املقررات(.بطاقة  )نظام  الثانوي  األول  للصف  الفقه  البطاقة    كتاب  تصميم  في  الباحثان  على واعتمد 

، وتحديد فئات التحليل في الحقوق والواجبات الشرعية وتم استخدام وحدة املوضوع كوحدة للتحليل    ،السابقةالدراسات  الكتب واألدبيات و مراجعة  

 على املحكمين ذوي االختصاص.عرض األداة وتم  الفقه للصف األول الثانوي )نظام املقررات(للمرأة املالئم تضمينها في كتاب مقرر 

 :البحث مصطلحات   . 8.1

 Rights ((Hannallah & Guirguis,1998الحقوق:    •

 
 
والجمع حق وحقق وحقاق. وحاقه: خاصمه بالضم معروفة، والُحقة  .: واحد الحقوق الَحُق في اللغة : من مادة )ح ق ق( " الحق ضد الباطل، والحق أيضا

ُه" وادعى كل واحد منهما الحق، فإذا غلبه قيل  .(87: ص2009 ،الرازي )كما ذكر  :َحقَّ

 الحق  
 
القانون.اصطالحا يحميها  مصلحة  ذكر  :  به   الش يءوهو    (.2013)  كرم  كما  تعلق  أو  غيره،  دون  األفراد  من  لفرد  مصلحة خاصة  به  تعلق  الذي 

 ( 179:ص1999  ، سانو)كما ذكر مصلحة عامة لعموم املجتمع، بحيث ال يختص بتلك ملصلحة فرد بعينه 

يجب أن تلم  بها طالبات املرحلة الثانوية التعريف اإلجرائي: ويقصد بها مجموعة الحقوق التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية و كفلها الشرع للمرأة، والتي  

 والواجب توافرها في كتاب الفقه )نظام املقررات(. 

 Duties  ((Hannallah & Guirguis,1998الواجبات:   •

الش  )و ج ب( وجب  مادة  اللغة: من  في   الواجب 
 
يجب وجوبا واستوجبه:  ئ  لزم.  البيع    استحقه.:  وأوجبت  بالكسر.  ِجَبة  البيع  ذكر  فوجب.ووجب  )   كما 

 (  381:ص 2009، الرازي 

 
 
وهو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، بحيث يذم تاركه ومع الذم   (2013،  كرم)كما ذكر  سلوك معين يلتزم به شخص معين .  :الواجب اصطالحا

 ( 220:ص 2000 ،عثمان)كما ذكر ، ويمدح فاعله ومع املدح الثواب العقاب

املرحلالتعريف   طالبات  بها  تلم   أن  يجب  والتي  للمرأة،  الشرع  كفلها  و  اإلسالمية  الشريعة  بها  جاءت  التي  الواجبات  مجموعة  بها  ويقصد  ة  اإلجرائي: 

 الثانوية والواجب توافرها في كتاب الفقه )نظام املقررات(.

 :    كتاب الفقه •

 ( مقرر دراس ي في العلوم الشرعية يقع ضمن  1هو كتاب الفقه )
 
 الخطة الدراسية للمرحلة الثانوية لنظام املقررات، يدرس بواقع خمس ساعات أسبوعيا

 
 
دقيقة )زمن الحصة الدراسية(، ويندرج تحت البرنامج املشترك وهو برنامج عام    45بأن الساعة في الجدول املدرس ي تعادل    ملدة فصل دراس ي كامل )علما

 ( 3: ص2010) وزارة التربية والتعليم  ( ساعة لستة وعشرين مقرر.130ع ساعاته )ضمن الخطة الدراسية يدرسه جميع الطالب ومجمو 

راسة مقاصد تدرس الطالبة في هذا املقرر مقدمة في علم الفقه مع بيان أبرز املذاهب الفقهية وأسباب الخالف بين العلماء واملوقف منه، إضافة إلى د

ة وأحكام األسرة وما يتعلق بها من أحكام النكاح والطالق وأحكام املعامالت في الشريعة اإلسالمية  الشريعة، وجملة من أحكام الجنايات والحدود الشرعي

 ( .28:ص2009مع بيان أحكام البيع والربا وبعض املعامالت الحديثة. )وزارة التربية والتعليم، 

 :اتنظام املقرر   •

مسارين تخصصين أحدهما للعلوم اإلنسانية واآلخر للعلوم   يدرسه جميع الطالب يتفرع إلىهو هيكل جديد للتعليم الثانوي يتكون من برنامج مشترك  

  (5: ص2010، والتعليم )وزارة التربية  الطبيعية، يتجه الطالب للدراسة في أحدهما .

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  .2

 وواجبات املرأة، والفقه، واملرحلة الثانوية، ونظام املقررات.بعة محاور هامة في اإلطار النظري وهي : حقوق تستعرض الدراسة أر 

املسلمين بحاجة إلى إعادة نظر؛ لت أن استراتيجيات التعليم، ومناهجه في مجتمعات  عيد إلى  إن من رؤى وثيقة حقوق املرأة وواجباتها في اإلسالم: 

ال يمكن ألحد أن يحل محلها فيه، وإعادة بناء استراتيجية تعليم املرأة في بالد املسلمين   املالئم لها، الذي   عييالطباملرأة كرامتها الشرعية، ولتؤهلها للعمل  
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لبيتها، حسن اإلدارة  التربية ألبنائها، حسنة  لزوجها، حسنة  التبعل  لربها، حسنة  التعبد  امرأة حسنة  تخريج  وهي  األساسية  األهداف  اإلعمار لتحقق  ة 

 ملجتمعها فيما يخصها. 

ليم املرأة املتمثل في تماثل منهجها التعليمي مع الرجل، بحيث يؤهلها للوظائف التي يؤهل لها الرجل؛ ألنهما أعدا بطريقة واحدة، وإن الخلل في تع

الت  سية واملشكوناال دراسة واحدة، هو اعتداء على حقها، وانتقاص لكرامتها، فلقد أثبتت الوقائع املعاصرة، عالقة هذا الخلل بالطالق واإلحباطات النف

اإلناث في   الذكور مع  أو دعاوى لدمج تعليم  أو قرارات  أي محاوالت  أمام  أن يقفوا  الرأي بشكل خاص،  املجتمع، وقادة  أو األسرية؛ ولذا فعلى  األهداف 

 
 
  املناهج أو املقررات؛ وذلك حفاظا

 
قامة الحياة؛ وحماية لكرامة الست  ملقاصد التشريع، الداعية لتحقيق املصالح وتكثيرها، ودرء املفاسد وتقليلها؛ وجلبا

 
 
 (  م 2008، الناصر)، كما يذكر صل تعليم الجنسين ومفاسد دمجهماملا أثبتته التجارب والوقائع من إيجابيات ف  األفراد؛ وتحقيقا

 
 
   ترتبط التربية بحقوق اإلنسان ارتباطا

 
 وثيقا

 
   ، مما جعلها تشكل أحد األبعاد املهمة واملرتبطة باإلنسان أوال

 
باعتبار أن التربية على   وبمجتمعه ثانيا

 
 
الشاملة له ساعيا التنمية  إلى تحقيق  الذي يتطلع  املجتمع  التنموية وتحديث  بالخطط  ارتبطت  التي  املهمة  املوضوعات  اإلنسان من  إلى تحقيق   حقوق 

ه حق من حقوق اإلنسان. كما أن تعليم حقوق اإلنسان ليس  استقامة الحياة االجتماعية وهذا كله ال يتم دون استحضار الحق في التعليم والنابع من أن

نه يتعلق  تعليما حول هذه الحقوق بقدر كونها من أجل حقوق اإلنسان، كما نجد أن تعليم الفرد كيفية احترام حقوق اإلنسان أمر في غاية األهمية كو 

عيسان )كما يرى  إلنسان والشعور بأهميتها وبضرورة احترامها والدفاع عنهابمساعدة األفراد على تنمية إمكاناتهم إلى الحد الذي يمكنهم من فهم حقوق ا 

 (134ص ،2007، وعطاري 

املرأة بالعديد من الحقوق التي تختلف وتتفق مع غيرها، حسب ما تقتضيه مصلحتها وحاجاتها، وفي هذا البحث   وقد خصت الشريعة اإلسالمية 

املرحلة    نستعرض منها ما الشخصية واالجتماعية واملالية يالئم طالبات  الحقوق  إلى ثالثة محاور هي محور  املرأة    الثانوية وقد تم تقسيم محاور حقوق 

 29وعددها )
 
 . ( حقا

الرجل   بين  اإلسالمية، وقد ساوت  الشريعة  أحكام  املفاسد عنهم ،ألنها من جملة  البشر، ودرء  الحقوق والواجبات تسهم في تحقيق مصلحة  إن 

واج في  لطبيعة كال واملرأة  تبعا  بينهما  الواجبات  واختلفت  التكليف،  في مناط  الشتراكهما  والحج  والزكاة،  والصيام،  كالصالة،  والعبادات:  اإليمان،  بات 

 
 
املرأة حقوقا اإلسالم  وقد ملك  لهما،  واملصلحة  العدالة  يحقق  وبما  الرجل من حيث  منهما  أقل من  واجبات  وعليها  الجملة،  الرجل من حيث    أكثر من 

 24وعددها ) الجملة، وفي هذا البحث تم تقسيم محاور واجبات املرأة إلى ثالثة محاور هي محور الواجبات الشخصية واالجتماعية واملالية
 
   .( واجبا

 الدراسات السابقة:   . 1.2

 :مثل  حقوق وواجبات املرأةوقد تناولت بعض الدراسات 

العوامل  والتي كانت عبارة عن    (2008)  الرويليدراسة    • تناولت  الرياض  امللك سعود في مدينة  دراسة استطالعية على عينة من طالبات جامعة 

 .املؤثرة بوعي الشابة السعودية بحقوقها

التعليم األساس ي باململكة  والتي    (2008)الدهيمان  وكذلك دراسة   • كانت عبارة عن دراسة تحليلية ألهداف وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية في 

 .العربية السعودية في ضوء مراعاتها حقوق املرأة املسلمة

 .التي بحث فيها عن إدراك الزوجة لحقوقها وواجباتها )في ضوء الكتاب والسنة( وعالقته بجودة حياتها (2013) ودراسة محمد •

 : وتضمينها في التعليم مثل  وجاءت دراسات أخرى لتتناول حقوق اإلنسان

 .والتي بحث فيها عن  مدى تضمين وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية في التعليم األساس ي ملبادئ حقوق اإلنسان (2010) التركي  دراسة  •

الفقه اإلسالمي هو الصورة العملية للتصور اإلسالمي، فاإلنسان يوجد ضمن إطار اجتماعي وبيئي يتفاعل معه بصور متعددة، وإذا كانت  أما عن  

و ينظم العقيدة هي التصور النظري لفهم حقائق الوجود الكبرى ولوضع اإلنسان ضمن هذه الحقائق، فإن الفقه يمثل الجانب العملي لهذا التصور، فه

 ضمن قواعد وتشريعات وأنظمة يجمعها فقه املعامالت.  باآلخرينقة اإلنسان مع الخالق عز وجل من خالل منظومة العبادات، وعالقته عال

 و 
 
 ( 362ص، 2010  ،الجالد)كما يذكر  دة من أدلتها التفصيلية. : مجموعة األحكام الشرعية العملية املستفايعرف الفقه اصطالحا

ثالث سنوات،  ويتراوح املرحلة تقع في نهاية السلم التعليمي العام بعد املرحلة املتوسطة، ومدة الدراسة في هذه  فهي املرحلة الثانويةوأما ما يتعلق ب

 ( Encyclopædia Britannica,2014بين السادسة عشر  والثامنة عشر.) سن الطالب فيها ما

 :مثل  في مجال جانب الفقهللمرحلة الثانوية  الشرعيةتناولت بعض الدراسات تحليل املحتوى في العلوم 

السعودية في التي كانت عبارة عن    (ه1994)الخليوي  دراسة   • العربية  باململكة  للبنات  الثانوي  األول  الفقه للصف  دراسة تقويمية ملحتوى منهج 

 . ضوء املفاهيم الفقهية الالزمة

 .محتوى كتاب الفقه للصف الثالث الثانوي في ضوء القضايا الفقهية املعاصرة التي بحث فيها تحليل ( 2004)  العتيبي ودراسة •
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يخص   املقررات  وفيما  تخصصيين    هوفنظام  مسارين  إلى  يتفرع  الطالب  جميع  يدرسه  مشترك  برنامج  من  يتكون  الثانوي  للتعليم  جديد  هيكل 

والتعليم  التربية  )وزارة  أحدهما.  في  للدراسة  الطالب  يتجه  الطبيعية،  للعلوم  واآلخر  األدبية  للعلوم  الدر و   (5ص:  2010  ،أحدهما  الخطة  اسية تتكون 

ساعة من هذه البرامج  190وهي البرنامج املشترك والبرنامج التخصص ي والبرنامج االختياري، ومجموع ساعات التخرج هو لنظام املقررات من ثالثة برامج 

التخصص    130)املشترك    كالتالي: االختياري    55ساعة،   .  ساعات(  5ساعة، 
 
معرفيا شمولي:  بشكل  املتعلم  شخصية  تنمية  إلى  املقررات  نظام  يهدف 

  ،
 
 وجسديا

 
ومهاريا  ،

 
يلي:    ونفسيا بما  باالتصاف  وذلك  عليها  نصت  كما  األسس  من  عدد  على  يقوم  فهو  املقررات،  لذا  بين  واإلرشاد    التكامل  واملرونة، 

 ( 2009)وزارة التربية والتعليم، واملعدل التراكمي .، األكاديمي والتقويم 

 : الثانوية مثل تناولت بعض الدراسات نظام املقررات في املرحلة 

  .والتي بحث فيها مدى تحقيق نظام املقررات ألهداف املرحلة الثانوية من وجهة نظر املشرفين التربويين واملعلمين( 2009) املحارب سة درا •

العربية  (  2011)العبدالكريم  ودراسة   • اململكة  املقررات في  الثانوي بنظام  التعليم  ة نظر  السعودية ألهدافه من وجهالتي بحث فيها مدى تحقيق 

 .الطالب والطالبات

في نظام املقررات الثانوي كما يراها املعلمون  جتماعية  ي تواجه معلمي املواد اال التي تناول فيها املشكالت التدريسية الت(  2013)  ودراسة الحسين •

 واملشرفون التربويون للمواد االجتماعية. 

مع   السابقة  الدراسات  الواتفقت  للدراسات  امتداد  كونها  في  الحالية  بحقوق  الدراسة  اهتمت  تحليل  تي  تناولت  وكونها  التعليم،  مجال  في  املرأة 

 . محتوى كتب العلوم الشرعية التعليمية في مجال جانب الفقه  في املرحلة الثانوية، أو تناولت دراسة نظام املقررات في املرحلة الثانوية

من خالل تطبيق في كتاب الفقه )نظام املقررات( لطالبات الصف األول الثانوي، وقد تميزت هذه الدراسة بتحليل حقوق وواجبات املرأة املتضمنة 

 من توصيات.، واالستفادة من الدراسات السابقة في منهجيتها البحثية ، والوقوف على أهم ما توصلت إليه من نتائج؛ وما قدمته استبانة تحليل املحتوى 

 إجراءات البحث:         . 2.2

 لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن أسئلته اتبع الباحثان الخطوات اإلجرائية التالية: 

افة  إعداد اإلطار النظري من خالل االطالع على املراجع والبحوث والدراسات السابقة التي اهتمت بتحليل كتب العلوم الشرعية بشكل عام باإلض •

 الدراسات املتعلقة بالحقوق والواجبات الخاصة باملرأة.إلى 

الخاصة   • والواجبات  بالحقوق  قائمة  في  املتمثلة  وفئاتها،  محاورها  واختيار  األولية  صورتها  في  املحتوى(  تحليل  )بطاقة  البحث  أداة  باملرأة إعداد 

 املالئمة لطالبات املرحلة الثانوية. 

 تحقق من صدق األداة، والذين يمثلون:عرض األداة على مجموعة من املحكمين لل •

 عينة من أساتذة وأستاذات قسم املناهج وطرق التدريس. .1

 عينة من املتخصصين في مناهج العلوم الشرعية.  .2

 عينة من معلمات التربية اإلسالمية.  .3

 عينة من أستاذات في التربية.  .4

آرائهم حول   .5 التعرف على  بهدف  والقانون،  الشريعة  في  )نظام عينة من متخصصين  الفقه  كتاب  في  توافرها  الواجب  املرأة  وواجبات  حقوق 

 املقررات( لطالبات الصف األول الثانوي. 

•  
 
 لتوجيهات املحكمين، ثم صياغتها بصورة نهائية. تعديل األداة وفقا

ناء على قائمة حقوق وواجبات إعداد بطاقة تحليل املحتوى لرصد كل حق أو واجب توافر في مواضيع وحدات الكتاب، وقد تم بناء هذه البطاقة ب •

 املرأة التي تم إعدادها وعرضها على املحكمين في هذا البحث. 

 تطبيق أداة البحث )بطاقة تحليل املحتوى( بشكلها النهائي على كتاب مقرر الفقه )نظام املقررات(.  •

•  
 
 .جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا

 تحليل وتفسير نتائج البحث ومناقشتها. •

 ات واملقترحات في ضوء ما أسفرت عنه نتائج هذا البحث.تقديم التوصي •

 األساليب اإلحصائية:  . 3.2

 
 
 ، استخدمت الباحثان األساليب اإلحصائية التالية:ملعالجة البيانات إحصائيا

 التكرارات  والنسب املئوية. •
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 معادلة هولستي لقياس ثبات أداة التحليل.  •

 إجراءات التحليل:   . 4.2

 1تحليل كتاب الفقه )تمت عملية 
 
 لإلجراءات التالية:  ( التعليم الثانوي )نظام املقررات( وفقا

 تحديد وحدات التحليل:   •

البحث في وحدة املوضوع أو الفكرة الواردة في محتوى كتاب الفقه، والتي أهم وحدات تحليل املحتوى   تحددت وحدة التحليل في هذا  ، كما  تمثل 

 (  321ص ، 2008 ،طعيمة)ذكر 

  80( التعليم الثانوي )نظام املقررات( هي وحدة التحليل، ويتكون الكتاب من 1فكانت مواضيع الدروس في كتاب الفقه )
 
  موضوعا

 
 .  دراسيا

 تحديد فئات التحليل: •

( 29الواردة بأداة التحليل وعددها )تحددت فئات التحليل في هذا البحث في  الحقوق والواجبات الخاصة باملرأة واملالئمة لطالبات املرحلة الثانوية 

 
 
 24و ) حقا

 
 .( واجبا

 ضوابط التحليل: •

 في أثناء التحليل بالضوابط التالية:  لقد التزم الباحثان

 أن تتم عملية التحليل وفق ما جاء في التعريف اإلجرائي لحقوق وواجبات املرأة الذي ورد في الفصل األول من هذا البحث.  .1

كل   .2 التحليل  يشمل  )أن  الفقه  كتاب  اشتمل عليها  التي  واألهداف 1الدروس  املقدمة،  التحليل  ويستبعد من  املقررات(،  )نظام  الثانوي  التعليم   )

 العامة للوحدة، وفهرس املحتويات . 

3. ( الفقه  كتاب  في  وردت  التي  الواجبات  و  الحقوق  لتسجيل  تحليل  استمارة  ملر 1تخصيص  وذلك  املقررات(،  )نظام  الثانوي  التعليم  الدقة  (  اعاة 

   وسالمة رصد نتائج التحليل.

 قواعد التحليل: •

 ( التعليم الثانوي )نظام املقررات( وفق القواعد اآلتية: 1عملية تحليل محتوى كتاب الفقه ) قام الباحثان

تحديد حقوق   .1 لتسهيل  تسلسلي  بشكل  الدروس  ترقيم مواضيع  بعد  متأنية فاحصة،  جيدة  قراءة  تضمنها  قراءة كل موضوع  التي  املرأة  وواجبات 

 محتوى الكتاب. 

2.  
 
وفقا الفقه،  كتاب  تضمنها  التي  املرأة  وواجبات     استخراج حقوق 

 
تعريفا باتخاذها  البحث  األول من هذا  الفصل  في  ورد  الذي  اإلجرائي   للتعريف 

 لفئات التحليل.

 واجب عند ظهوره في موضوع من مواضيع الدروس. تفريغ نتائج التحليل في جداول معدة لهذا الغرض، بإعطاء تكرار لكل حق او   .3

 خطوات التحليل: •

 موضوع الدرس الواحد في محتوى الكتاب وحدة للتحليل.  تخذ الباحثانا  .1

 قراءة كل موضوع بتأن ودقة، وتحديد الحق أو الواجب الذي تضمنه.  .2

تالق .3 نقطة  الكتاب، عند  في  توافر  للمرأة  واجب  أو  أمام كل حق  تكرارية  بطاقة  تسجيل عالمة  في  ذلك  تسجيل  ويتم  الدرس   رقم موضوع  يه مع 

 تحليل املحتوى الخاصة بكل وحدة دراسية .

الكتاب مجتمعة، وقد   .4 الباحثان تفريغ بطاقات تحليل محتوى كل وحدة دراسية في استمارة مستقلة خاصة بوحدات  التحليل    قام  بجمع بيانات 

 
 
البيانات  غ واحدة:ى عشر وحدة ببطاقة تفريوإحد  ملواضيع الكتاب الذي يتكون من ثمانين موضوعا وذلك لتسهيل عملية جمع   ،استمارة تفريغ 

 التكرارات واستخراج النسب املئوية. 

 ثبات التحليل:   •

   ن وعلى فترتين متباعدتين: فحلالبتحليل عينة عشوائية من مادة البحث نفسها مرتي  الباحثان   أحد  الحالي قام بات التحليل في البحث  للتحقق من ث

الثانية الفقه، ثم قام  الوحدة  ثم  مبإعادة تحليله  اوالثالثة من كتاب  األولى،  للمرة  التحليل  أسابيع من  بحساب   اقاما نفسها مرة أخرى بعد مرور ثالثة 

 ( 226،ص2008 ،طعيمة)كما يذكر  معامل االرتباط بين التحليل األول والثاني لقياس الثبات باستخدام معادلة هولستي

الثبات  وقد   أن معامالت  األول تبين  التحليل  للباحثو   بين  )  انالثاني  بين  ما  تراوحت  املرأة  )0.00حول حقوق  إلى  العام 1.00(  الثبات  بلغ  بينما   ،)

املعامل عال في مثل %(،    88تكرارات حقوق املرأة )نسب  ل اتساق النتائج، ويطمئن إلى ثبات التحليل باعتبار أن هذا  وهي نسبة اتفاق عالية، مما يؤكد 

 .  (471ص، 2010 ،وعالمبأ )  و( 231،ص2008،طعيمة)كما يذكر  هذا النوع من الدراسات
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املرأة    الباحثان  الثبات بين تحليل  وتبين أن معامالت (  بينما بلغ الثبات العام لنسب  1.00( إلى )0.00تراوحت ما بين )األول والثاني حول واجبات 

كما يذكر من الدراسات    في مثل هذا النوع  (، وهي نسبة اتفاق عالية، ويطمئن إلى ثبات التحليل باعتبار أن هذا املعامل عاٍل 0.85تكرارات واجبات املرأة )

 (. 231،ص2008 ،طعيمة) 

 صدق التحليل   •

للتحليل معه باختيار محللة أخرى  الباحثان  البحثموقد قام  التحليل واستعانا لعينة عشوائية من مادة  للتأكد من صدق  أستاذات   ا؛  بإحدى 

املادة   قسم املناهج وطرق التدريس الحاصلة على درجة املاجستير في طرق تدريس العلوم الشرعية )االستاذة هدى الكثيري(؛ وذلك لتقوم بتحليل نفس 

الثانية وال الوحدة  العينة هي  بينوكانت  أن  الفقه، بعد  البحث وأهميته وبين  اثالثة من كتاب  أهداف  ا لها ضو   الها  انفرد كل ابط  لتحليل وإجراءاته، ثم 

منهما تحليله التحليل، وسجل كل  بعملية  للقيام  و   محلل  لها،  املعدة  ستخدمبالجداول 
ُ
ا التحليل  االنتهاء من  لحساب معامل   ابعد  الجداول  نتائج هذه 

 . ( 226،ص2008، طعيمة)كما يذكر  واملحللة املذكورة باستخدام معادلة هولستي الباحثاناالتفاق بين تحليل 

%( وهي نسبة اتفاق عالية، مما يشير إلى  85نسبة تكرار حقوق املرأة بلغ )في    واملحللة املساعدة    الباحثانبين تحليل  وقد اتضح  أن نسبة االتفاق  

 ثبات التحليل. 

(  بينما بلغ الثبات العام لنسبة تكرارات  1.00( إلى )0.00وتحليل املحللة األخرى  تراوحت ما بين )  الباحثان واتضح أن معامالت الثبات بين تحليل  

، مما يشير إلى ثبات التحليل؛ ويسمح باستخدام أداة الدراسة في التحليل، واإلجابة عن أسئلة الدراسة    %( ، وهي نسبة اتفاق عالية86واجبات املرأة )

   وصوال إلى تحقيق أهدافها.

 نتائج البحث ومناقشتها:  .3

ما حقوق املرأة في الشريعة اإلسالمية التي يجب أن تلم بها الطالبة من خالل مقرر الفقه نظام املقررات في املرحلة  إجابة السؤال األول للبحث:  . 1.3

 الثانوية؟

 مجال حقوق املرأةالتي تناولت    واملواقع االلكترونيةوالدراسات    واملراجعتوصل الباحثان إلى اإلجابة عن هذا السؤال من خالل االطالع على الكتب  

، وتمكنوا من إعداد قائمة من الحقوق الخاصة باملرأة التي يفترض أن يتضمنها كتاب الفقه وحضور املؤتمرات التي تعني بشؤون  في الشريعة اإلسالمية

 حكمين. لطالبات الصف األول الثانوي، في ضوء آراء مجموعة من امل

 قائمة نهائية بحقوق املرأة التي يفترض تضمينها في محتوى كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي  :(1جدول )

 املحور  حقوق املرأة املالئمة لطالبات املرحلة الثانوية

 الحقوق الشخصية  الرفق وحسن املعاملة من ولي أمرها  .1

 التعليم  .2

 العمل  .3

 الصحية الرعاية  .4

 حسن اختيار والدتها .5

 إثبات نسبها .6

 حسن تسميتها  .7

 تربيتها التربية الصالحة  .8

 العدل بينها وبين إخوتها ذكورا وإناثا  .9

 الزواج  .10

 استئذانها عند الزواج  .11

 املعاشرة باملعروف للزوجة  .12

 حق اإلنجاب للزوجة   .13

 باملعروف معاونة الزوج زوجته في بيتهما وتربية أبنائهما  .14

 حفظ أسرارها الزوجية  .15

 مساك الزوجة بمعروف أو تسريحها بإحسان إ .16

 خالل بالحقوق الزوجية طلب الزوجة فسخ النكاح عند اإل  .17 

 طلب الزوجة الخلع  .18

 طاعة األوالد لألم في غير معصية  .19

 م واإلحسان إليها بر األوالد لأل  .20
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 حضانة املطلقة أوالدها  .21

 الحقوق االجتماعية التعبدية الجماعية حضور الشعائر  .22

 الخروج لحاجة  .23

  التملك  .24

 التصرف في ملكيتها  .25 الحقوق املالية 

 املهر للزوجة  .26

 نفاق عليهااإل  .27

 متعة الطالق للمطلقة  .28

 اإلرث  .29

الطالبة من خالل مقرر الفقه نظام املقررات في املرحلة ما هي واجبات املرأة في الشريعة اإلسالمية التي يجب أن تلم بها    إجابة السؤال الثاني:    .2.3

 الثانوية؟

اإل واملواقع  والدراسات  واملراجع  الكتب  االطالع على  السؤال من خالل  اإلجابة عن هذا  إلى  الباحثان  واجبات  توصل  تناولت مجال  التي  لكترونية 

كنوا من إعداد قائمة من الواجبات الخاصة باملرأة التي يفترض أن يتضمنها كتاب  املرأة في الشريعة اإلسالمية وحضور املؤتمرات التي تعني بشؤون، وتم

 الفقه لطالبات الصف األول الثانوي، في ضوء آراء مجموعة من املحكمين. 

 قائمة نهائية بواجبات املرأة التي يفترض تضمينها في محتوى كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي  :(2جدول )

 املحور  واجبات املرأة املالئمة لطالبات املرحلة الثانوية

 الطهارة  .1

ية 
ص

شخ
 ال
ت 

جبا
وا
ال

 

 الصالة .2

 صوم رمضان  .3

 الحج مع ذي محرم  .4

 االلتزام بالحجاب الشرعي  .5

 حفظ العرض  .6

 القرار في بيتها  .7

 االبتعاد عن كل فتنة وشبهة  .8

 برها لوالديها .9

 طاعة الزوجة زوجها .10

 الزوجة مال الزوج حفظ  .11

 حفظ الزوجة األسرار الزوجية  .12

 رضاعة األم لوليدها .13

 تربية األم أوالدها  .14

 عدل األم بين أوالدها .15

 عدة املطلقة عند طالقها .16

 قرار املعتدة في بيت الزوجية  .17

 إحداد الزوجة عند وفاة زوجها  .18

 صلة الرحم  .19 

 

ية 
اع

تم
الج

ت ا
جبا

وا
ال

 

 حسن الجوار  .20

 باملعروف والنهي عن املنكر األمر  .21

 تجنب االختالط بالرجال  .22

 أداء الزكاة  .23

 

ت   
جبا

وا
ال

ية 
ملال

ا
 

 االقتصاد في املصروفات  .24

في كتاب الفقه )نظام املقررات(   إجابة السؤال الثالث: .3.3 في الصف األول الثانوي،  الطالبة  افر حقوق املرأة التي يجب أن تلم بها  ما مدى تو

 العربية السعودية؟ باململكة 
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ثانوي لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية ملعرفة مدى توافر حقوق املرأة في كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول ال

 من خالل بطاقة تحليل املحتوى .

تماعية واملالية بشكل عام في كتاب الفقه، يلي ذلك عرض يعرض الباحثان بداية النتائج العامة ملدى توافر محاور حقوق املرأة الشخصية واالج

 كاآلتي: تفصيلي ملدى توافر فئات حقوق املرأة في كتاب الفقه،

 
ا
افر محاور حقوق املرأة في كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول الثانوي:أوال  : مدى تو

في هذا الجزء تكرارات و نسب توافر محاور حقوق املرأة بشكل عام في كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول الثانوي ، وذلك على    الباحثان  بين

 النحو التالي: 

افر محاور حقوق املرأة في كتاب الفقه نظام املقررات  :(3جدول )  يبين التكرارات والنسب املئوية ملدى تو

افر املحاور  التكرارات  محاور الحقوق   نسب تو

 % 78.79 26 الحقوق الشخصية 

 % 0.00 0 الحقوق االجتماعية 

 % 21.21 7 الحقوق املالية 

 % 100.00 33 املجموع الكلي 

 26أنه بلغ مجموع عدد تكرارات محور الحقوق الشخصية )  يتضح من الجدول السابق:
 
(  7املالية )، بينما بلغ عدد تكرارات محور الحقوق  ( تكرارا

 محور الحقوق االجتماعية.  تتكرارا تكرارات، فيما انعدمت 

 
 
حسب نسب توافرها   ويالحظ أنه من املمكن ترتيب محاور حقوق  املرأة املتضمنة في كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول الثانوي ترتيبا تنازليا

 في كتاب الفقه من األكبر إلى األصغر كما يلي:

%( من نسبة محاور حقوق   78.79( تكرارا؛ مما يشكل )26)  ت"محور الحقوق الشخصية" بالترتيب األول من حيث عدد التكرارات التي بلغجاء   .1

الباحثاناملرأة،      ويعزو 
 
مؤشرا يكون  قد  أنه  أولها  أسباب،  عدة  إلى  النسبة  هذه  الحقوق   ارتفاع  ملكانة  املنهج  تطوير  على  القائمين  إدراك  إلى 

االجتماعية، فعندما تنتشر مبادئ احترام الحقوق الشخصية وتأديتها ملن يملكها يسود املجتمع  الشخصية التي هي اللبنة األولى لترسيخ العالقات  

عند اإلجابة على السؤال األول من أسئلة البحث في قائمة " محور والسبب الثاني قد يكون كما سبقت اإلشارة جو من االحترام واالنسجام واأللفة.  

بلغت ) الثانوي والتي  األول  الصف  االتفاق على مالءمتها وحاجتها لطالبات  التي تم   " للمرأة  الشخصية   21الحقوق 
 
 ( حقا

 
األكثر عددا من   ، كانت 

لسبب الثالث قد يكون الهتمام القائمين على تطوير املناهج بهذا املحور؛ لكثرة  فئات املحاور األخرى، مما أدى إلى ارتفاع نسبة توافر هذا املحور. وا 

 فئاته والرتباطه بالطالبة التي تتعلم وتتعرض لهذه الحقوق في حياتها اليومية وحياة من حولها.

%( من   21.21( تكرارات ، مما يشكل )7راراته )ثم جاء "محور الحقوق املالية" بالترتيب الثاني من حيث نسبة توافره في كتاب الفقه ، إذ بلغ عدد تك  .2

املرأة،   الباحثاننسبة محاور حقوق  أهمية   ويرى  الشخصية، وقد يكون إلغفال  الحقوق  األول هو قلة عدد فئاته مقارنة بعدد فئات  السبب  أن 

توا  نسبة  زيادة  أن تكون سبب  ويحتمل  املناهج.  تطوير  القائمين على  نظر  في  املالية  املرأة  االجتماعية؛ حقوق  الحقوق  املحور عن محور  فر هذا 

 
 
 إ و   الزدياد قضايا املنازعات املالية اجتماعيا

 
 عالميا

 
من القائمين على تطوير املناهج على حفظ هذه الحقوق بالتحديد التي تكثر    ، وقد يكون حرصا

  حولها املشاكل األسرية و االجتماعية. 

الحقوق االجتماعية فلم   .3 اثنتين فقط، وقد يكون غياب  أما محور  بلغت  التي  انعدامها لقلة عدد فئاتها  الفقه؛ فقد يكون  تتوافر في دروس كتاب 

 
 
انعكاسا يكون  وقد  عنها،  غفلوا  أو  املناهج  تطوير  على  القائمين  عن  الحقوق  هذه  أولى   أهمية  الحقوق  محاور  من  غيرها  بأن  نظرهم  لوجهة 

 بالتضمين.

 
ا
افر فئات حقو ثانيا  ق املرأة في كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول الثانوي:: مدى تو

 في هذا الجزء تكرارات ونسب تضمين فئات حقوق املرأة في كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول الثانوي، وذلك على النحو التالي:  بين الباحثان

افر فئات حقوق املرأة في كتاب الفقه )نظام املقررات(   :(4جدول )  يبين التكرارات والنسب املئوية ملدى تو

 النسبة التكرار  حقوق املرأة  املحور 

ية 
ص

شخ
 ال

ق و
حق

ال
 

 6.06 2 الرفق وحسن املعاملة من ولي أمرها  .1

 0.00 0 التعليم  .2

 0.00 0 العمل  .3

 3.03 1 الرعاية الصحية  .4

 12.12 4 اختيار والدتهاحسن   .5
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 0.00 0 إثبات نسبها .6

 0.00 0 حسن تسميتها  .7

 0.00 0 تربيتها التربية الصالحة  .8

 0.00 0 العدل بينها وبين إخوتها ذكورا وإناثا  .9

 9.09 3 الزواج  .10

 9.09 3 استئذانها عند الزواج  .11

 6.06 2 املعاشرة باملعروف للزوجة  .12

 3.03 1 حق اإلنجاب للزوجة  .13

 0.00 0 معاونة الزوج زوجته في بيتهما وتربية أبنائهما باملعروف  .14

 0.00 0 حفظ أسرارها الزوجية  .15

 مساك الزوجة بمعروف أو تسريحها بإحسان إ .16

 

3 9.09 

 6.06 2 بالحقوق الزوجية  اإلخالل طلب الزوجة فسخ النكاح عند   .17

 6.06 2 طلب الزوجة الخلع  .18

 3.03 1 معصية طاعة األوالد لألم في غير  .19

 3.03 1 واإلحسان إليها  لألمبر األوالد  .20

 3.03 1 حضانة املطلقة أوالدها  .21

ق  
قو

لح
ا

عي
ما

جت
اال

 ة

 0.00 0 حضور الشعائر التعبدية الجماعية  .22

 0.00 0 الخروج لحاجة  .23

ية 
ملال

ق ا
قو

لح
ا

 

 3.03 1 التملك  .24

 0.00 0 التصرف في ملكيتها  .25

 3.03 1 املهر للزوجة  .26

 9.09 3 عليها اإلنفاق .27

 6.06 2 متعة الطالق للمطلقة  .28

 0.00 0 اإلرث  .29

 100.00 33 املجموع 

 
تضمينها في كتاب الفقه نظام املقررات للصف  البات املرحلة الثانوية التي تم  يتضح من الجدول السابق أن عدد تكرارات حقوق املرأة املالئمة لط

 33األول الثانوي هي: )
 
 .(  تكرارا

 17وقد بلغت عدد الحقوق املتضمنة )  
 
 29فقط من مجموع )  ( حقا

 
من حقوق املرأة التي يجب أن تلم بها طالبة الصف األول الثانوي؛ مما   ( حقا

 %( من حقوق املرأة.  58يشكل نسبة )

 ويالحظ أنه من املمكن ترتيب حقوق املرأة املندرجة في دروس كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول الث
 
من األكبر إلى األصغر   انوي ترتيبا تنازليا

 )حسب نسب توافرها في الكتاب( كما يلي:

%(    12.12( تكرارات؛ مما يشكل )4)  جاء حق حسن اختيار الوالدة في املركز األول من حيث نسبة توافره في كتاب الفقه؛ حيث بلغ عدد تكراراته: .1

أنه قد يكون الرتباط هذا الحق بكثير من الدروس كالخطبة والزواج وتكوين األسرة التي تحتويها    الباحثانيرى    من نسبة توافر فئات حقوق املرأة.

 ن في نظر القائمين على تطوير املناهج. والكثيروحدات الكتاب، وقد يكون ألنه حق يجهله أو يغفل عنه 

تسريحها بإحسان وحق اإلنفاق عليها، حيث تحتل املرتبة الثانية من    تليها حقوق الزواج واستئذانها عند الزواج وحق إمساك الزوجة بمعروف أو  .2

%( لكل حق، وقد يكون ذلك لصلة هذه   9.09( تكرارات؛ مما يشكل نسبة )3حيث نسبة توافرها في كتاب الفقه؛ حيث بلغ عدد تكرارات كل منها )

 الحقوق بالحياة األسرية والزوجية التي تتكون منها دروس وحدات الكتاب . 

حقوق في املرتبة الثالثة تأتي حقوق الرفق وحسن املعاملة من ولي أمرها وحق املعاشرة باملعروف للزوجة وحق طلب فسخ النكاح عند االخالل بال .3

  %( لكل حق، وهنا نالحظ  6.06( تكرارين فقط؛ مما يشكل نسبة )2الزوجية وحق طلب الخلع وحق متعة الطالق، حيث بلغ عدد تكرارات كل منها )

اكل أنه قلت النسب لتوافر هذه الحقوق، قد يكون انعكاسا لوجهة نظر القائمين على تطوير املناهج بأن هذه الحقوق وقائية وعالجية لبعض املش

 األسرية، وأن غيرها من الحقوق أولى بالتضمين .

ر معصية وحق بر األبناء لها واإلحسان وحق حضانة املطلقة  في املرتبة األخيرة يأتي حق الرعاية الصحية وحق اإلنجاب وحق طاعة األبناء لألم في غي .4

 1وحق التملك وحق املهر، حيث بلغت عدد تكرارات كل منها: )  ألبنائها
 
   ( تكرارا

 
%( لكل حق، إال أن نسبة توافر هذه   3.03، وتشكل نسبته )واحدا

تضمينها، أهمية  من  الرغم  على  ضئيلة  كانت  عام  بشكل  من    الحقوق  في  أهدافألنه  الدينية  الثانوية  العلوم  في   املرحلة  بدوره  الطالب  تعريف 
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اليقين في نفوس   العام، وبث روح  الصالح  الخاص ويراعى  النفع  له  الخاص من حيث هو عضو فيه له حقوقه وعليه واجباته، فيكفل  مجتمعه 

يكون سبب انخفاض نسبة تضمين هذه الحقوق، أنها حقوق معلومة  وقد    .(21،صم1970)وزارة املعارف،  الطالب بوفاء اإلسالم بمطالب الحياة.

 اجتماعيا ومتعارف عليها؛ مما قلل االهتمام بها في نظر القائمين على تطوير املناهج. 

5.  
 
   أما حقوق التعليم والعمل وإثبات النسب وحسن التسمية وتربيتها التربية الصالحة وحق العدل بينها وبين إخوتها ذكورا

 
وحق  معاونة الزوج    وإناثا

ق لها في بيتهما وتربية أبنائهما باملعروف وحق حفظ أسرارها الزوجية )وهي من الحقوق الشخصية(، وحق حضور الشعائر التعبدية الجماعية وح

نعدم تضمينهم في كتاب الفقه الخروج لحاجة )وهما الحقوق االجتماعية(، وحق التصرف في ملكيتها وحق اإلرث )وهما من الحقوق املالية(، فقد ا 

املتوسطة   املرحلة  الفقه في  أنه قد يكون مر تضمينها في مقررات  الحقوق، ويحتمل  أهمية هذه  املناهج  القائمين على  مثل وقد يرجع ذلك إلغفال 

ا  أما حق  إخوتها،  وبين  بينها  العدل  الصالحة وحق  التربية  التسمية وحق  النسب وحق حسن  إثبات  التعليم وحق  الزوج حق  لعمل وحق معاونة 

ها  لزوجته وحفظ أسرارها الذي انتفى وجودهم في الكتاب؛ فقد يكون غاب عن القائمين على تطوير املناهج تضمينها، أو قد تكون وجهة نظرهم أن

الفقه   سه جميع الطالبات حيث أن إال أن املشكلة في هذا أنه لن تدر   2أنسب لطالبات الصف الثاني أو الثالث الثانوي بتضمينها الحقا في كتاب 

الفقه   لحاجة،    2مقرر  الخروج  وحق  الجماعية  التعبدية  الشعائر  حضور  حق  مثل  االجتماعية  الحقوق  أما  فقط،  األدبية  العلوم  ملسار  موجه 

االجتما  الحياة  لتنظيم  أهميتها رغم كونها ركيزة مهمة  املناهج  للقائمين على تطوير  أغفلت ألنه لم تظهر  أن تكون  أن من يحتمل  للمرأة، كما  عية 

املرحلة الثانوية هي تعريف الطالب بقواعد التعامل االجتماعي وأصول العالقات بين الناس ، وتعريفه بدوره في املجتمع    العلوم الدينية في  أهداف

املعارف،  .واجباتهبصفته عضو فيها له حقوقه وعليه    (21،صه1390)وزارة 
 
)اللذين  لم يتم تضمين حق    ، وأخيرا امللكية وحق اإلرث  التصرف في 

د لتتصرف يقعان ضمن محور الحقوق املالية( في كتاب الفقه الحتمالية أن القائمين على تطوير املناهج رأوا أن الطالبة في هذا العمر لم تتملك بع

 
 
أيضا الزواج  أن حق  أو لم ترث بعد، رغم  الكتا  في ملكيتها  الذي تم تضمينه في  البر لألم  أنها قد  وحق  الطالبة عاشته، فيحتمل  أن تكون  أبعد  ب 

أنه قد يكون هناك سبب آخر النعدام تضمين هذه الحقوق يكمن في أن مقرر الفقه نظام    يرى الباحثانكما    غابت عنهم هذه الحقوق أو أهميتها.

 يغفلون تضمين حقوق املرأة في املحتوى بشكل عام.  املقررات، موجه إلى الطالب البنين والطالبات البنات مما جعل القائمين على تطوير املناهج 

افر واجبات املرأة التي يجب أن تلم بها الطالبة في الصف األول الثانوي، في كتاب الفقه )نظام املقرر  .4.3 ات( إجابة السؤال الرابع: ما مدى تو

 باململكة العربية السعودية؟ 

كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول الثانوي رفة مدى توافر واجبات املرأة في املئوية ملعلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب 

 من خالل بطاقة تحليل املحتوى. 

 
 
لنتائج تحليل كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول الثانوي في ضوء توافر واجبات املرأة، وقد احتوى الكتاب على   وقد تناول هذا الجزء عرضا

 إحدى عشر 
 
 .وحدة، مقسمة إلى ثمانين درسا

 
 
بدءا ومناقشتها،  البحث  نتائج  بعرض  الباحثان  كتاب   وقام  في  بشكل عام  للمرأة  واملالية  واالجتماعية  الشخصية  الواجبات  توافر محاور  بمدى 

 يلي ذلك عرض تفصيلي ملدى توافر فئات واجبات املرأة في كتاب الفقه. الفقه،

 
ا
افر محاور أوال  واجبات املرأة في كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي:: مدى تو

)نظام املقررات( للصف األول الثانوي، وذلك    في هذا الجزء تكرارات و نسب توافر محاور واجبات املرأة بشكل عام في كتاب الفقه  بين الباحثان

 على النحو التالي: 

افر  يبين التكرارات والنسب املئوية ملدى :(5جدول )  محاور واجبات املرأة في كتاب الفقه )نظام املقررات(  تو

  

 

 

 

 22الشخصية )يتضح من الجدول السابق: أنه بلغ مجموع عدد تكرارات محور الواجبات  
 
( 3، بينما بلغ عدد تكرارات محور واجبات املالية )( تكرارا

 ( تكرارين . 2تكرارات، وبلغ عدد تكرارت محور الواجبات االجتماعية )

 ويالحظ أنه من املمكن ترتيب محاور واجبات املرأة املتضمنة في كت
 
حسب نسب توافرها  اب الفقه نظام املقررات للصف األول الثانوي ترتيبا تنازليا

 في كتاب الفقه من األكبر إلى األصغر كما يلي:

%( من محاور واجبات املرأة، وقد يعود ذلك   81.48(، بما نسبته )22جاء "محور الواجبات الشخصية للمرأة" بالترتيب األول الذي بلغت تكراراته ) .1

  م القائمين على تطوير املناهج بما يتعلق بالحياة الشخصية للطالبة وما يجب عليها أن تتعلمه من تلك الواجبات، كما أن عدد فئات محاور الهتما

افر املحاور  التكرارات  محاور الواجبات   نسب تو

 81.48  % 22 الواجبات الشخصية 

 7.41  % 2 الواجبات االجتماعية

 11.11  % 3 الواجبات املالية 

 %  100.00 27 املجموع الكلي 
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إلى   الشخصية يصل     18الواجبات 
 
   واجبا

 
البحث؛ مما يجعله سببا أسئلة  الثاني من  السؤال  إليه عند اإلجابة على  ارتفاع   كما سبقت اإلشارة  في 

 نسبة توافره مقارنة باملحاور األخرى.

ويرى   واجبات املرأة،%( من محاور  11.11(؛ وتشكل نسبتها )3يليها "محور الواجبات املالية للمرأة" حيث جاء بالترتيب الثاني وبلغ عدد تكراراتها ) .2

أن انخفاض نسبة توافرها في الكتاب قد يرجع لسببين أولهما، قلة عدد فئات هذا املحور الذي يصل إلى فئتين فقط، وقد يكون لحرص    الباحثان

 القائمين على تطوير املناهج  تعليم طالبات املرحلة الثانوية أن لهم واجبات مالية تقابل حقوقهم املالية بشكل عام.

حاور واجبات املرأة، يعزو %( من م 7.41( فقط، ونسبته هي )2ثم يأتي محور الواجبات االجتماعية في الترتيب الثالث واألخير الذي بلغت تكراراته ) .3

ت ودور املرأة انخفاض هذه النسبة واحتاللها النسبة األقل توافرا في كتاب الفقه رغم احتالله أربعة فئات؛ إلى غياب أهمية هذه الواجبا الباحثان

 اجتماعيا عن تصور القائمين على تطوير املناهج أو لعدم اهتمامهم بها، إال أن املأمول أن ترتفع هذه النسبة. 

 
ا
افر فئات واجبات املرأة في كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي: :ثانيا  مدى تو

فئات   تضمين  ونسب  تكرارات  الجزء  في هذا  الباحثان  النحو  بين  وذلك على  الثانوي،  األول  املقررات للصف  نظام  الفقه  كتاب  في  املرأة  واجبات 

 التالي: 

افر فئات واجبات املرأة في كتاب الفقه )نظام املقررات(  :(6جدول )  يبين التكرارات والنسب املئوية ملدى تو

 النسبة التكرار  واجبات املرأة  املحور 

ية 
ص

شخ
 ال

ت
جبا

وا
ال

 

 3.70 1 الطهارة  .1

 0.00 0 الصالة .2

 0.00 0 صوم رمضان  .3

 3.70 1 الحج مع ذي محرم  .4

 7.41 2 االلتزام بالحجاب الشرعي  .5

 3.70 1 حفظ العرض  .6

 3.70 1 القرار في بيتها  .7

 3.70 1 االبتعاد عن كل فتنة وشبهة  .8

 0.00 0 برها لوالديها .9

 3.70 1 طاعة الزوجة زوجها .10

 7.41 2 الزوج حفظ الزوجة مال  .11

 0.00 0 حفظ الزوجة األسرار الزوجية  .12

 7.41 2 رضاعة األم لوليدها .13

 7.41 2 تربية األم أوالدها  .14

 0.00 0 عدل األم بين أوالدها .15

 14.81 4 عدة املطلقة عند طالقها .16

 قرار املعتدة في بيت الزوجية   .17

 
2 7.41 

 7.41 2 إحداد الزوجة عند وفاة زوجها  .18

ية
اع

تم
الج

ت ا
با

ج
وا

ال
 

 0.00 0 صلة الرحم  .19

 0.00 0 حسن الجوار  .20

 3.70 1 األمر باملعروف والنهي عن املنكر  .21

 3.70 1 تجنب االختالط بالرجال  .22

ت   
جبا

وا
ال

ية 
ملال

ا
 

 0.00 0 أداء الزكاة  .23

 11.11 3 االقتصاد في املصروفات  .24

 100.00 27 املجموع  
 

الفقه   كتاب  في  تضمينها  تم  التي  الثانوية  املرحلة  لطالبات  املالئمة  املرأة  واجبات  تكرارات  عدد  أن  السابق  الجدول  من  املقررات    1يتضح  نظام 

 27للصف األول الثانوي بلغت: )
 
 .( تكرارا

 16)  وقد بلغت عدد الواجبات املتضمنة
 
ي يجب أن تلم بها طالبة الصف األول الثانوي؛  ( واجب من واجبات املرأة الت24)  فقط من مجموع  ( واجبا

 %( من واجبات املرأة . 66مما يشكل نسبة )
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   يلفتاأن    ويود الباحثان 
 
   النظر هنا إلى أنها لم تتوزع هذه الواجبات على الثمانون درسا

 
   توزيعا

 
تكررت في وحدات معينة محور  تركزت و ، إنما  متوازنا

 
 
 التي  الوحدات، وخلت مواضيعها األسرة مثال

 
من تضمينات لبعض واجبات املرأة املالية األساسية  مواضيعها تدور حول الواجبات املالية بشكل عام مثال

 مثل واجب الزكاة . 

املرأة  واجبات  ترتيب  املمكن  من  أنه     ويالحظ 
 
تنازليا ترتيبا  الثانوي  األول  للصف  املقررات  نظام  الفقه  كتاب  دروس  في  األكبر    املندرجة  إلى  من 

 كما يلي: األصغر)حسب نسب توافرها في الكتاب(

  14.81(؛ مما تشكل نسبته )4جاء "واجب عدة املطلقة عند طالقها" في الترتيب األول من حيث نسبة توافره في كتاب الفقه؛ حيث بلغت تكراراته ) .1

املرأة. واجبات  فئات  من  يكون    %(  عليه  و القائموقد  ركزوا  املناهج  تطوير  على   ن 
 
الزوجية،    نظرا الحياة  وانتهاء  الطالق  عند  وضرورته  ألهميته 

 
 
أي    واعتباره شرطا الباحثانلصحة بناء  أن  إال  التضمين عن واجب عدة   يرون  حياة زوجية جديدة،  الواجبات في زيادة نسبة  العديد من  أولوية 

الزوجة األسرار الزوجية " و" تربية األم أوالدها" و"حفظ العرض "    املطلقة: مثل واجب " االلتزام بالحجاب الشرعي" و"بر االبنة لوالديها" و"حفظ

الثال الفقه للصف  املطلقة قد تم تضمينه في محتوى كتاب  أن هذا واجب عدة  االبتعاد عن كل فتنة وشبهة "، خاصة  " و"  بيتها  القرار في  ث و" 

 النسبة املرتفعة.  املتوسط بتفصيل في دروس متعددة، فال حاجة لزيادة نسبة تضمينه إلى هذه 

%(  11.11( ؛ مما يشكل نسبته )3جاء "واجب االقتصاد في املصروفات" في الترتيب الثاني من حيث نسبة توافره في كتاب الفقه؛ إذ بلغت تكراراته ) .2

   ويعزو الباحثان  من فئات واجبات املرأة .
 
املجتمع، فتحتاج الطالبة   فات فيالنتشار ظواهر اإلسراف والتبذير واملبالغة في املصرو   هذه النسبة نظرا

 لإلرشاد والتوجيه أنه وإن انتشرت هذه الظواهر فهذا ال يعني صحتها، حيث تنافي تعاليم ديننا اإلسالمي. 

لزوجية " ت ا جاءت واجبات " االلتزام بالحجاب الشرعي" و" حفظ مال الزوج " و"رضاعة األم لوليدها" و" تربية األم أوالدها " و" قرار املعتدة في بي  .3

بلغت تكرارات كل منها ) الفقه؛ حيث  الثالث من حيث نسبة توافر كل منها في كتاب  الترتيب  " في  الزوجة عند وفاة زوجها  (؛ مما يشكل  2وإحداد 

( منها.  7.41نسبته  واجب  لكل  الباحثان  %(     ويعزو 
 
انعكاسا املتوسطة  النسبة  ال  هذه  نظر  أن هذه  لوجهة  املناهج  تطوير  الواجبات  قائمين على 

ال  الشخصية أنها تتساوى عندهم في األهمية حيث ال بد أن تتعلمها الطالبة لتحافظ على حجابها وتكون زوجة أمينة في ذات الوقت تحافظ على م

عقبات واجهت  لو  فيما  توجيهها  يتناسوا  ولم  حقوقهم،  لهم  وتؤدي  أبناءها  تربي  صالحة  وأما  حياتها؛    زوجها  في  حوادث عصيبة  أو  مشكالت  أو 

 فيوضحون لها ما يجب عليها فعله في مثل هذه الحاالت. 

جة لزوجها  وجاءت واجبات " الطهارة " و" الحج مع ذي محرم " و" حفظ العرض " و" القرار في بيتها " و" االبتعاد عن كل فتنة وشبهة " و" طاعة الزو  .4

الشخصية   الواجبات  ضمن  تندرج  التي  محور  "  ضمن  تندرجان  اللتان  االختالط"  اجتناب  و"   " املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  وواجبات" 

%( لكل 3.70(؛ مما نسبته )1الواجبات االجتماعية: في الترتيب الرابع من حيث نسبة توافر كل منها في كتاب الفقه؛ حيث بلغت تكرارات كل منها )

تضم الواجبات  كأقل  منها؛ حيث جاءت   واجب 
 
الباحثان  .ينا الشخصية   يشير  الواجبات  أن هذه  بسبب  يكون   قد  النسبة  انخفاض هذه  أن  إلى 

ه ترتفع  أن  املأمول  أن  إال  االبتدائية(،  أو  املتوسطة  )املرحلة  سابقة  تعليمية  مراحل  في  الفقه  كتب  محتوى  في  تضمينها  سبق  ذه واالجتماعية 

 دروس ومواضيع الكتاب كالزواج واألسرة . ألهمية هذه الحقوق وارتباطها بكثير من   النسبة،

أوالدها" .5 بين  األم  الزوجية" و" عدل  الزوجة األسرار  االبنة لوالديها" و"حفظ  والتي تندرج ضمن   أما عن واجبات "الصالة" و"صوم رمضان" و"بر 

الشخصية، وواجبات الواجبات  الواجبات  محور  اللتان تندرجان ضمن محور  الجوار"  الرحم" و"حسن  الزكاة"   "صلة  "أداء  االجتماعية، وواجب 

سابقة  الذي يندرج ضمن الواجبات املالية، فقد انعدم تضمينهم في كتاب الفقه وقد يرجع ذلك إلى أنها واجبات قد تم تضمينها في مراحل تعليمية  

ير املناهج إلى عدم تضمينها في املرحلة الثانوية، ) املرحلة املتوسطة أو االبتدائية ( وقد تكون قد تكررت في تلك املراحل مما دعا القائمين على تطو 

اضيع حيث أن هذه الواجبات هي من األساسيات التي أصبحت من املعارف األولية لدى الطالبة، إال أن املأمول أن يتم تضمين هذه الواجبات في مو 

 
 
 الواجبات لحياة الطالبة . او كمقدمات للدروس ألهمية هذه  الدروس املتعلقة بها، ولو كان باإلشارة إليها ضمنا

أنه قد يكون هناك سبب آخر    الباحثان رى  أوالدها " ي أما بالنسبة لواجبات "بر االبنة لوالديها" و"حفظ الزوجة األسرار الزوجية " و" عدل األم بين   .6

هج يغفلون  النعدام تضمينها يكمن في أن مقرر الفقه نظام املقررات، موجه إلى الطالب البنين والطالبات البنات مما جعل القائمين على تطوير املنا 

املحتوى،  ت في  املرأة  واجبات  الثانويةرغضمين  املرحلة  أهداف  أنه من  في مجتمعه  :م  بدوره  الطالب  له   تعريف  فيه  الخاص من حيث هو عضو 

التعامل  بقواعد  الطالب  وتعريف  تجاهها،  واجباته  وأداء  بأعبائها  واالضطالع  األسرة  مسؤوليات  لتحمل  تهيئته  بجانب  واجباته،  وعليه    حقوقه 

الناساالج بين  العالقات  وأصول  )تماعي  املعارف  وزارة  كتاب  في  ورد  كما  الباحثان.  (م1970،  الفقه  ويرى  كتاب  األول    أن  للصف  املقررات  نظام 

  33الثانوي وإن احتوى على 
 
  27لحقوق املرأة ، و  تكرارا

 
من الواجبات، كما    (66%) %( من الحقوق و 58لواجبات املرأة ؛ إال أنه ال يمثل إال ) تكرارا

 
 
تتوزع توزيعا الحقوق والواجبات لم     أن هذه 

 
   متوازنا

 
مثال  بل تركزت وتكررت في وحدات ودروس معينة محور مواضيعها األسرة 

 
وأغفلت حقوقا  ،  

 
 
ات لها، كحق اإلرث،  خلت الوحدات التي مواضيعها تدور حول الحقوق الواجبات املالية بشكل عام من تضمين  :وواجبات أخرى مهمة للمرأة فمثال

 طالبة الصف األول الثانوي.بات املرأة التي يجب أن تلم بها % من مجموع حقوق وواج62وبذلك لم يتضمن الكتاب إال  وواجب الزكاة.
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ما اآلثار املترتبة على دمج كتب الفقه للبنين والبنات في املرحلة الثانوية في تضمنها للحقوق والواجبات التي يجب أن   إجابة السؤال الخامس:   .5.3

 تلم بها الطالبة؟  

 توصل الباحثان إلى بعض اآلثار التي ترتبت على دمج كتب الفقه للبنين والبنات في املرحلة الثانوية ، ومن تلك اآلثار ما يلي:

حق من حقوق املرأة توافرت في كتاب الفقه، كما يظهر في   ( 17( واجب، مقابل )16افر عدد واجبات املرأة املتضمنة في كتاب الفقه )انخفاض تو  .1

الثالث والرابع. السؤال   إجابة  البحث عند  االتفاق على مالءمتها وحاجتها    نتائج  التي تم  املرأة  أن قائمة حقوق  إلى  الباحثان ذلك  لطالبات  ويعزو 

 29الصف األول الثانوي والتي بلغت )
 
 ( حقا

 
 24من واجبات املرأة التي بلغت )  ، كانت أكثر عددا

 
إلى ارتفاع نسبة توافر الحقوق. ( واجبا  ، مما أدى 

وغها سن الرشد مثل ويحتمل أن يكون السبب أن الكثير من الحقوق قد ال يقابلها واجبات في نفس املستوى مثل الحقوق التي تتعلق باالبنة قبل بل

حق الرفق وحسن املعاملة وحق حسن اختيار الوالدة وحق حسن التسمية وحق التعليم وحق الرعاية الصحية وحق التربية وحق اإلنفاق، كلها  

  لك منذ الصغر مثلوإن كان البد من تربية الفتاة على ذالواجبات التي تتعلق بمن حولها،  تجب للفتاة قبل أن تجب عليها تكاليف بالعبادات وال ب

الوالدين بشكل عام.   الحقوق بشكل عام الصالة وبر  أهمية  املناهج في  القائمين على تطوير  أنه ترجمة لوجهة نظر  آخر:  وقد يكون هناك سبب 

 املناهج بالواجبات.نظرا النتشار ظاهرة االهتمام بحقوق االنسان إعالميا ودوليا ومحليا، إال أن املأمول أن يزيد اهتمام القائمين على تطوير 

واإلحسان وحق حضانة   .2 لها  األبناء  بر  في غير معصية وحق  لألم  األبناء  طاعة  اإلنجاب وحق  الصحية وحق  الرعاية  تضمين حق  نسبة  انخفاض 

هر في نتائج كما يظ  املطلقة ألبناءها وحق التملك وحق املهر، فنسبة توافر هذه الحقوق بشكل عام كانت ضئيلة على الرغم من أهمية تضمينها،

 البحث عند إجابة السؤال الثالث. 

3.  
 
بينها وبين إخوتها ذكورا العدل  الصالحة وحق  التربية  التسمية وتربيتها  النسب وحسن  وإثبات  التعليم والعمل     انعدام تضمين حقوق 

 
وحق     وإناثا

حضور الشعائر التعبدية الجماعية وحق الخروج لحاجة،  معاونة الزوج لها في بيتهما وتربية أبنائهما باملعروف وحق حفظ أسرارها الزوجية، وحق  

امللكية وحق اإلرث، كلها   التصرف في  الخروج لحاجة، حق  الجماعية وحق  التعبدية  الشعائر  التصرف في ملكيتها وحق اإلرث، حق حضور  وحق 

 كما يظهر في نتائج البحث عند إجابة السؤال الثالث.  انعدم تضمينها في كتاب الفقه،

نسبة توافر واجبات " الطهارة " و" الحج مع ذي محرم " و" حفظ العرض " و"القرار في بيتها " و" االبتعاد عن كل فتنة وشبهة " و" طاعة  انخفضت   .4

 بع. الزوجة لزوجها " وواجبات" األمر باملعروف والنهي عن املنكر " و" اجتناب االختالط"، كما يظهر في نتائج البحث عند إجابة السؤال الرا 

أوالدها"والتي تندرج ضمن  ان .5 بين  األم  الزوجية"و"عدل  الزوجة األسرار  االبنة لوالديها""حفظ  عدم تضمين واجبات"الصالة"و"صوم رمضان"و"بر 

الزكاة"   "أداء  وواجب  االجتماعية،  الواجبات  محور  ضمن  تندرجان  اللتان  الجوار"  الرحم"و"حسن  وواجبات"صلة  الشخصية،  الواجبات  محور 

 كما يظهر في نتائج البحث عند إجابة السؤال الرابع.  من الواجبات املالية،الذي يندرج ض

أنه قد يكون هناك سبب آخر   يرى الباحثانوبالنسبة لواجبات "بر االبنة لوالديها" و"حفظ الزوجة األسرار الزوجية " و" عدل األم بين أوالدها "   .6

املنا تطوير  على  القائمين  جعل  مما  البنات  والطالبات  البنين  الطالب  إلى  موجه  املقررات،  نظام  الفقه  كتاب  أن  في  يكمن  تضمينها  هج  النعدام 

الب بدوره في مجتمعه الخاص من  ، ورغم أنه من أهداف العلوم الدينية في املرحلة الثانوية: تعريف الطيغفلون تضمين واجبات املرأة في املحتوى 

الب حيث هو عضو فيه له حقوقه وعليه واجباته، بجانب تهيئته لتحمل مسؤوليات األسرة واالضطالع بأعبائها وأداء واجباته تجاهها، وتعريف الط

 (21،صم 1970)وزارة املعارف، بقواعد التعامل االجتماعي وأصول العالقات بين الناس.

اإلسالمية والتي يجب أن تلم بها الطالبة   في الشريعة  لسادس: ما التوصيات واملقترحات لتحسين تضمين حقوق وواجبات املرأةإجابة السؤال ا  . 6.3

 الثانوية )نظام املقررات( ؟ في كتب الفقه في املرحلة

الباحثانمن   يرى  البحث  نتائج  وهي    خالل  املقررات(  )نظام  الثانوية  املرحلة  في  الفقه  في كتب  املرأة  وواجبات  تضمين حقوق  لتحسين  مقترحات 

 كالتالي: 

تاجها أن يراعي مؤلفو الكتب الدراسية تضمين حقوق وواجبات املرأة في محتوى كتاب الفقه وزيادة نسبة تضمين الواجبات الخاصة املرأة  التي تح •

على نتائج البحث التي وجدتها الباحثة وأظهرت انخفاض نسبة توافر الحقوق والواجبات في إجابة السؤال الثالث ها، بناء  الطالبة ويجب أن تلم ب

بإضافة املزيد من التضمينات الصريحة والضمنية للحقوق في كل مرحلة بما يناسبها، ودراسة  ( م2008) دراسة الدهيمانوالرابع، واتفقت مع ذلك 

( باإلفادة من مبادئ حقوق اإلنسان التي سجلها البحث من أجل بناء منظومة مبادئ حقوق يعتقد أهمية تضمينها في كتب مواد ـه1433)التركي،

كما رأت دائرة التربية والتعليم في الرئاسة العامة لوكالة الغوث الدولية ضرورة تعليم حقوق اإلنسان والتسامح وحل الخالفات العلوم الشرعية،  

سية،  ل دمجها بصورة منهجية ونظامية وتكاملية مع مناهج اللغة العربية والتربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية، وغيرها من املواد الدرا من خال

وبذلك فلن يتم تخصيص حصص منفردة لتدريس هذه املوضوعات، وإنما سوف يتم دمجها وتدريسها من خالل الحصص املقررة لكل من اللغة 

 ( 293،صم2002)الصالح، . التربية اإلسالمية واالجتماعياتالعربية و 
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قة  زيادة نسبة تضمين حق الرعاية الصحية وحق اإلنجاب وحق طاعة األبناء لألم في غير معصية وحق بر األبناء لها واإلحسان وحق حضانة املطل •

 وحق التملك وحق املهر، بناء على نتائج البحث التي وجدتها الباحثة و اظهرت انخفاضها في إجابة السؤال الثالث.  ألبنائها

 زيادة نسبة تضمين حقوق التعليم والعمل وإثبات النسب وحسن التسمية وتربيتها التربية الصالحة وحق العدل بينها وبين  •
 
  إخوتها ذكورا

 
 وحق وإناثا

في بيتهما وتربية أبنائهما باملعروف وحق حفظ أسرارها الزوجية، وحق حضور الشعائر التعبدية الجماعية وحق الخروج لحاجة،    معاونة الزوج لها

  وحق التصرف في ملكيتها وحق اإلرث، حق حضور الشعائر التعبدية الجماعية وحق الخروج لحاجة، حق التصرف في امللكية وحق اإلرث، بناء على 

 ظهرت تدنيها في إجابة السؤال الثالث. أ وجدتها الباحثة و  نتائج البحث التي

" طاعة زيادة نسبة تضمين واجبات " الطهارة " و" الحج مع ذي محرم " و" حفظ العرض " و" القرار في بيتها " و" االبتعاد عن كل فتنة وشبهة " و •

ا  اجتناب  " و"  املنكر  باملعروف والنهي عن  األمر  " وواجبات"  الحقوق وارتباطها بكثير من دروس ومواضيع    الختالط"،الزوجة لزوجها  ألهمية هذه 

 أظهرت تدنيها في إجابة السؤال الرابع. و  جدها الباحثانالكتاب كالزواج واألسرة، بناء على نتائج البحث التي و 

األسرار   • الزوجة  و"حفظ  لوالديها"  االبنة  و"بر  رمضان"  "الصالة" و"صوم  واجبات  تضمين  يتم  أن  أوالدها"، املأمول  بين  األم  و" عدل   " الزوجية 

   وواجبات
 
ضمنا إليها  باإلشارة  كان  ولو  بها،  املتعلقة  الدروس  مواضيع  في  الزكاة"،  "أداء  وواجب   ، الجوار"  و"حسن  الرحم"  كمقدمات أ   "صلة  و 

 نعدامها في إجابة السؤال الرابع. و أظهرت ا  جدها الباحثانللدروس ألهمية هذه الواجبات لحياة الطالبة، بناء على نتائج البحث التي و 

  أن تكون لغة الخطاب موجهة للطالبات بصيغة املؤنث في سياق املحتوى وعند صياغة األهداف واألنشطة، وأن يتم الفصل في املقررات املوجهة  •

 اتها في اإلسالم. املرأة وواجب، كما نصت عليه رؤى وثيقة حقوق املرأة تعليم  ةاستراتيجيلإلناث عن تلك املوجهة للذكور، وإعادة بناء 

 التوصيات  . 7.3

ى بما يلي:  في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثان يوص َ

العربية • باململكة  الثانوي  األول  للصف  املقررات  نظام  الفقه  كتاب  محتوى  في  املرأة  وواجبات  حقوق  تضمين  الدراسية  الكتب  مؤلفو  يراعي   أن 

والواجبات التي لم يتضمنها محتوى الكتاب وهي:  "حق التعليم " و"حق العمل"و" حق إثبات النسب لالبنة" و" حق  السعودية، وبخاصة الحقوق  

 
 
الصالحة" و" حق العدل بينها وبين إخوتها ذكورا    حسن تسمية االبنة" و" حق تربية االبنة التربية 

 
" و"حق معاونة الزوج زوجته في بيتهما" و"  وإناثا

الصالة" و"واجب حق حفظ   الواجبات "واجب  التصرف في ملكيتها" و"حق اإلرث"، ومن  الخروج لحاجة" و" حق  الزوجية" و" حق  الزوج األسرار 

االبنة لوالديها" و" واجب حفظ الزوجة األسرار الزوجية" و" واجب عدل األم بين أوالدها" و" واجب صلة الرحم" و" واجب    الصوم" و" واجب بر

نظام املقررات لطالبات املرحلة الثانوية بما يحقق التضمين املطلوب   1ويمكن إعادة النظر في محتوى مقرر الفقه   "واجب الزكاة".حسن الجوار" و

 لحقوق وواجبات املرأة، وإضافة املزيد من التضمينات لحقوق وواجبات املرأة املالئمة لطالبات املرحلة الثانوية. 

ة، مثل حق التعليم والعمل والتصرف في ملكيتها واإلرث؛ حيث تمثل هذه الحقوق أهم حقوق املرأة، وضرورة ضرورة زيادة االهتمام بحقوق املرأ  •

يرد ذكرها  زيادة االهتمام بواجبات املرأة، مثل واجب الصالة والصوم والزكاة وحفظ الزوجة األسرار الزوجية حيث تمثل أهم واجبات املرأة التي لم 

 في الكتاب. 

 وواجبات املرأة في مقررات العلوم الشرعية بما يتناسب مع املرحلة الدراسية والعمرية للطالبات.العناية بحقوق  •

 توعية معلمات الفقه بأهمية حقوق وواجبات املرأة عند تناول هذا املقرر، وكيفية إكسابها للطالبات. •

الحقوق والواجبات في برامج إعداد معلمات العلوم الشرعية ف  • ي كليات التربية، بحيث يصبحن قادرات على إكسابها للطالبات التركيز على أهمية 

 من خالل الكتاب املدرس ي.

نشطة  إعادة صياغة لغة الكتاب بما يخاطب الطالبة بصيغة املؤنث ألهميته في شعور الطالبة بأنها هي املخاطبة، باإلضافة إلى تعديل وتحويل األ •

أ  إلى  الذكور  بالطالب  الخاصة  أو تخصيص واألسئلة واألهداف  الجنسين،  أو ما ينطبق على  للمخاطب،  التأنيث  للطالبات بصيغة  نشطة موجهة 

وجهة  الطالبات بكتب ملقررات جميع املواد في جميع املراحل تحتوي على صيغة التأنيث للمخاطب، والفصل في املقررات املوجهة لإلناث عن تلك امل

 نصت عليه رؤى وثيقة حقوق املرأة وواجباتها في اإلسالم.  للذكور، وإعادة بناء استراتيجية تعليم املرأة، كما

 ضرورة إعادة النظر في خطط تعليم املرأة، بحيث تتفق مع طبيعة املرأة من ناحية، وظروف املجتمع، واحتياجات التنمية من ناحية أخرى. •

الثانوية   • املرحلة  في  عام  بشكل  التعليم  مناهج  مقترحة-تضمين  ال  -كصيغة  :املفهوم  منهما  على  كل  وحقوق  واملرأة،  الرجل  بين  للعالقة  شرعي 

 وواجباته، والوسائل الفعالة في تربية األوالد، وعالج املشكالت . 
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Abstract: This research is about “The rights and duties of women included in the book of Fiqh (curriculums 
system) for the students of the first grade of secondary school”, and the aim of the research was to identify 
how frequent the Fiqh book (curricula system) for the first grade of secondary schools in Saudi Arabia 
includes women’s rights and duties in Islamic law, which must be grasped by a student at the secondary level. 
The most important results of the research were that the Fiqh Book in secondary education (curricula system) 
joint program included only (62%) of women’s rights and duties is included in the book. 
The most important recommendations and suggestions were: The authors of textbooks must consider 
including women’s rights and duties in the content of the book of Fiqh -1 - (curricula system) for secondary 
school students in Saudi Arabia, Paraphrasing the textbook to address the female student which is significant 
to ensure that the student is the right addressee.  

Keywords: rights and duties of women; curriculums system; the first grade of secondary school. 
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