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في ضوء  للصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعوديةالدراسات االجتماعية والوطنية  كتابتحليل محتوى  
 التفكير األخالقيمهارات 

 ناصر بن عثمان بن راشد العثمان
    اجملمعة جامعة -كلية الرتبية بالزلفي

 هـ13/8/1439 وقبل -هـ 2/7/1439 قدم للنشر

استهدفت الدراسة حتليل حمتوى كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية يف ضوء  :المستخلص
وحدة حبيث اعتمد املوضوع والفكرة  ،لى حتليل احملتوىولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي القائم ع األخالقي؛مهارات التفكري 

وطبقت الدراسة على كتاب الدراسات  ،ملهارات التفكري األخالقي( فقرة 18تكونت القائمة من )و لتحليل، لالتفكري األخالقي فئة  ومهارات ،للتحليل
املهارات بنسبة ( على الرتتيب األول من بني أهم نتائج الدراسة حصول مهارة )احلساسية اخللقية وكان من ،ة للصف الثالث املتوسطاالجتماعية والوطني

االختيار اخللقي( باملرتبة الثالثة بنسبة ) وجاءت مهارة ،%(22.29) االستدالل اخللقي( باملرتبة الثانية بنسبة ) ة% (، وبعدها جاءت مهار 38.37) 
ضرورة بويوصي الباحث  ،%( يف املرتبة الرابعة من بني مهارات التفكري األخالقي17.15بنسبة ) ( %(، وجاءت مهارة ) احلكم اخللقي22.09) 

وتضمني حمتوى كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية  ،االهتمام مبهارات التفكري األخالقي يف كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة املتوسطة
وأنشطة متنوعة تنمي  ،ة أخالقيةللصف الثالث املتوسط مجيع مهارات التفكري األخالقي بشكل متوازن، باإلضافة إىل تضمني حمتواه مواقف تعليمي

  ". مهارات التفكري األخالقي يف جمال " احلكم اخللقي
 

 حتليل احملتوى. ،الصف الثالث املتوسط ،كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية  ،: مهارات التفكري األخالقيةيالكلمات المفتاح
. 
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  .مقدمة

لكوهنا من  ؛ا بالعملية الرتبوية وييقً تتصل األخالق اتصااًل 
ألن األخالق هي خري وسيلة  ؛أهم مبادئ السلوك اإلنساين

لشر من ا زالهإوظيفتها تقوم على ف؛ دولةال ،تمعاجمل ،فرداللبناء 
 ،حبيث يسارعون إىل اخلريات ،وتكوين اخلريية فيها البشر

 ويكافحون الشرور واملفاسد. 
 االحنرافاتوتعمل األخالق على صيانة النشء من 

وتعمل على تزكيتها من النيات  ،األخالقية يف نفوسهم
والغايات السيئة اليت إذا رسخت فيها أدت إىل االحنرافات 

(، وهي ذات أمهية 14ص، 1436ياجلن، األخالقية )
ألهنا املعيار ؛ فال ميكن تصور جمتمع بال أخالق  ،لإلنسان

بوله أو ومن مث ق ،الذي من خالله حيكم على سلوك الفرد
 (.2016 ،جناةو  رفضه )كرامي

ويعد الفالسفة من أوائل من تناولوا الظاهرة األخالقية 
وقد برزت مدارس فلسفية خمتلفة منذ فجر  ،بالبحث والتأمل

هبا واختلفت الكيفية اليت تنظر  ،التاريخ حىت يومنا هذا
(، وهذا يعود 13ص، 2008 ،اخلوالدةو  بر )الشوااألخالق 

إىل أن موضوع النمو األخالقي يطرأ عليه تغريات نوعية على 
 األحكام اخللقية ضمن الفرتات العمرية املتسلسلة. 

من أهم ما مييز منو الشخصية لدى  يالنمو األخالق ويعد  
 هارتقاء اجلانب األخالقي عند اإلنسان يدل يف جمموعف ؛الفرد

النمو األخالقي يعين أن ن إعلى رقي األمم وحضارهتا، إذ 
ا للمصلحة العامة للمجتمع يسلك اإلنسان وفق العقل، وتبعً 

ا. ووجود اجلانب األخالقي لإلنسان يكاد والبشرية عمومً 
حتمية الستمرار البشرية وتطورها، فال ميكن  ةيكون ضرور 

 ،(1438 حسني،د و اإلنسان بدون اجلانب اخللقي )سي تصور
واحلس األخالقي هي  ،األخالقي والسلوك ،فاحلكم األخالقي

مكونات هذا النمو، والتفكري األخالقي أحد هذه اجلوانب، 
فعن طريقه يستطيع الفرد الوصول حلكم معني حيث الصواب 

 (.27ص، 1431 واخلطأ )احلويان،

د من الدراسات اليت اهتمت بالتفكري وقد أظهرت عد
 (، ودراسة مصطفى2005)جريسات كدراسة   األخالقي

كيفية تفكري الفرد يف ( 2013) (، ودراسة حممد2007)
استخدم كولربج وبياجيه طريقة  فقد ،املواقف األخالقية

يقدم  للمفحوص معضالت  إذ ،طريق املقابالت متشاهبة عن
كيفية   عنالسؤال  مث يلي ذلك ،أو مواقف أخالقية ،أخالقية

باإلضافة إىل حتديد مستوى  ،التفكري يف املوقف األخالقي
حبيث تتضمن املواقف إعادة حل الصراع  ،التفكري األخالقي

 .بني القيم
من  ( إىل أن هناك الكثري6،ص1990يدة )محوتشري 

إىل أن األفراد يطورون و  ،"بنظرية كولربج" ةتعلقاملدراسات ال
فكرهم األخالقي إذا أتيحت هلم فرصة املشاركة يف املناقشة 

ولذا  ؛واألخالقيةوالفحص املنهجي للمشكالت االجتماعية 
تاح للمتعلمني فرص التعرض ملواقف يصعب اختاذ تجيب أن 

ويفكروا يف  ،افهم حباجة ألن يتخذوا موقفً  ،القرار فيها
 األسباب اليت دفعتهم الختاذه، وهم يف حاجة ألن يستمعوا

ويؤكد ذلك  ،لألسباب اليت يقرتحها غريهم يف نفس املشكلة
 .االجتماعية واألخالقيةت الفحص املنهجي للمشكال

كده توصيات املؤمتر الرابع لوزراء الرتبية والتعليم تؤ  وهذا ما
ضرورة أن يتضمن املنهج املدرسي املهارات  وهو م2004عام 

 والقيم واالجتاهات اليت تنمي أنواع التفكري املختلفة )املوسى
 .(2016 ،احملالويو 

أو متثيالت ذهنية مت  "عملية عقلية ويعرف التفكري بأنه:
تشكيلها من خالل حتويل املعلومات عن طريق التفاعل بني 

 ،واملنطقية والتحليلية التجريديةخصائصها، مثل تقييم األمور 
 (.69 ،ص1436 )سعادة،. وحلول املشكالت البيئية"

التفكري Kolhlberg  (1980, 36 ) ويعرف كولربج
من خالهلا إىل أحكامه العملية اليت يصل الفرد "األخالقي بأنه 
بناء على هذه األحكام  ويتصرف مع اآلخرين ،وقراراته اخللقية

  ."والقرارات
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 ،(1431أمهية كما أشار احلويان ) وللتفكري األخالقي
تكمن يف الوصول إىل قرارات أخالقية سليمة تساعد على 

عطي القدرة على تربير تمعرفة الصواب واخلطأ يف سلوكنا، و 
بناء على أسس أخالقية سليمة يف ضوء معايري التصرفات 

كي يتعامل مع أخيه ؛  وقيم اجملتمع، واحلاجة املاسة للفرد
 ،اإلنسان على أسس أخالقية صحيحة لبناء حياة سعيدة

 (.2007، مصطفى)وتؤكد ذلك 
 ،(2007) مصطفىو (، 2012نصر )ويشري كل من 

إىل أهم املهارات األخالقية املتمثلة    Narvez( 2001) ونرفيز
 يف:
 : الحساسية األخالقية.أواًل 

 ،وتعين الوعي بالسلوكيات املختلفة واملمكنة للحدث
والتبصر يف أير السلوك على اآلخرين املرتبطني باحلدث، 

. ويرتبط هبا األخالقيةويتضمن تفسري املوقف وحتديد املشكلة 
 ،قيةوفهم املشكالت األخال ،املعرفة باملفاهيم األخالقية

وحتديد املشكلة األخالقية، وتفسري املواقف واملشكالت 
 بالنتائج املرتتبة عليها.والتنبؤ  ،األخالقية

 .ا: االستدالل األخالقيثانيً 
ا لقواعد املنطق، ويعين االستنتاج املنظم للمعلومات وفقً 

وهو  ،دعاء أو توكيداحبيث يربهن أو يتحقق من صدق 
العملية اليت تستخدم الستخراج االستنتاجات من 

ويرتبط هبا إدراك العالقة بني أجزاء املشكلة،  ،املالحظات
والتوصل إىل نتيجة عن طريق معاجلة املعلومات أو احلقائق 

واستخالص نتيجة مرتتبة  ،يسمى باالستنباط وهذا ما ،املتوافرة
ميكن أن مييز  حبيث ،ما اتضمن موضوعً تعلى البيانات اليت 

وهذا ما يسمى  ،بني االستنتاجات الصحيحة واخلاطئة
 االستقراء.ب

  ا: االختيار الخلقي.ثالثً 
ويعين قدرة الطالب على االختيار أو املقارنة بني اينني أو 
أكثر من القيم اليت تتصارع يف املواقف األخالقية املختلفة اليت 

إدراك وجود قضية أو مشكلة ويرتبط هبا  ،يتم فيها االختيار

لريى  وضع املتعلم نفسه يف عقل ومكان اآلخرينأخالقية، و 
 ،"بتمثيل األدوار"ا يتمثل وهذ ،األشياء من وجهة نظرهم

 ذلك وبعد ،اختيار احلل املناسب من خالل عدد من البدائلو 
 .للحل يف املواقف األخالقيةانتقاء التوقع األمثل 

 ا: الحكم الخلقي.رابعً 
عين عملية اختاذ قرار يتعلق بالسلوك القائم بني يو 

 ،القيماألشخاص يف موقف يشتمل على صراع أساسي بني 
مجع احلقائق و رتبط هبا حتديد الشخصية الرئيسة يف املوقف، يو 

اختيار التصرف أو السلوك الصحيح و ذات الصلة باملوقف، 
حتليل السلوك يف ضوء مصطلحات و واخلطأ وبدائل احلل، 

 ، وتقييم املوقف السلوكي للقضايا األخالقية.يةأخالق
ن الدراسات االجتماعية هي أحد الفروع اليت تسهم يف إ

ا على ليكون قادرً من خالل تنمية شخصية املتعلم  ،هذا اجملال
 ،وحتديد مصادرها ،اكتساب مهارات معاجلة املعلومات

 ،وتفسريها وصياغة الفرضيات املناسبة ،وتنظيمها ،وحتليلها
وممارسة عمليات التفكري املختلفة  ،والتوصل إىل التعميمات

 ،ومن مث اختاذ القرار ،لفهم املالحظة والتحليل والتفسري
 (.2007ى املواقف املختلفة )قطاوي، واحلكم بعد ذلك عل

( أن اجلمعية الوطنية 2004ويف هذا السياق ذكر بارث )
تسعى للدراسات االجتماعية حددت أربعة أهداف رئيسة 

وهي: مهارة  ،الدراسات االجتماعية لتحقيقها لدى املتعلمني
احلصول على املعرفة املهمة حول اإلنسان، اكتساب املهارات 

صحيح وجيد،  وجهالضرورية ملعاجلة املعلومات واستخدامها ب
تنمية املهارات اليت تعني على مراجعة املثل واملعتقدات، تطبيق 

 نشطة باجملتمع.املعرفة من خالل املشاركة ال
إىل أن من أهم ( هـ1420ويشري بار وآخرون ) 

االجتاهات اليت تتبناها الدراسات االجتماعية تدريس التفكري 
واختاذ القرارات املبنية اليت تعتمد على اإلجراءات  ،بأنواعه

 العلمية احملددة.
أن فيؤكدان ( 2006الباسط ) املنعم وعبد عبد أما

الدراسات االجتماعية تساعد املتعلمني على تنمية مهارات 
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وفرض  ،وفهم التعميمات القائمة على االستدالل ،التفكري
والتوصل بعد ذلك إىل حكم معني من  ،الفروض العلمية

 حيث الصواب واخلطأ. 
وقد تناولت بعض الدراسات السابقة موضوع التفكري 

السيد و  عبدالفتاحكشفت نتائج دراسة   إذ، األخالقي
( عن ارتفاع مستوى التفكري األخالقي لدى األطفال م2001)

وجمموعة  ،جمموعة املناقشة :التجريبية الثالية اتيف اجملموع
 وجمموعة التعلم بالنموذج. ،لعب الدور

هدفت إىل واليت   ,potts) 2004بوتس )ويف دراسة 
ا ( طالبً 64) على ،معرفة تأيري النمذجة على التفكري األخالقي

 17-15 )ا بنيأعمارهم متراوحت  ،املراهقنيوطالبة من 
التفكري  بنيوجود عالقة ارتباط دالة إىل النتائج أشارت  ،(سنة

ارتفعت درجات أفراد  فقد ،ذجةماألخالقي والتربيرات املن
وأرجعت الدراسة  ،اجملموعة التجريبية عن اجملموعة الضابطة

 التعليم النموذج. فاعلية ذلك ل
حتديد إىل هدفت ف (Danials,2005دنيلز )أما دراسة 

ولعب الدور يف  ،م املناقشة األخالقيةامدى فاعلية استخد
وكشفت  ،تطوير مستوى األحكام األخالقية لدى املراهقني

األحكام األخالقية والعالقات وجود شواهد لتطور النتائج عن 
اجملموعة  أكثر منها يفاالجتماعية بني أفراد اجملموعة التجريبية 

  .الضابطة
لكشف عن فعالية ل( 2007دراسة مصطفى )ويف 

استخدام اسرتاتيجية مقرتحة لتنمية بعض مهارات التفكري 
األخالقي من خالل تدريس مادة الفلسفة لدى طالب 

أشارت النتائج إىل أن ، بيةمبحافظة القليو الصف األول الثانوي 
بدرجة كبرية يف تنمية مهارات أسهمت االسرتاتيجية املقرتحة 

 التفكري األخالقي املختارة لدى طالب الصف األول الثانوي.
معرفة أير التفكري حول ( ه1431دراسة احلويان )يف و 

الصحة النفسية لدى اجلاحنني،   مستوىاألخالقي على 
النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني كشفت 

متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف القياسني القبلي 

والبعدي لصاحل القياس البعدي يف مستوى التفكري األخالقي، 
ا بني متوسطي درجات كما وجدت فروق دالة إحصائيً 

اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف القياس البعدي 
 .جملموعة التجريبيةالتفكري األخالقي لصاحل ملستوى ا

( دراسة هدفت إىل 2012حامد )و  أجرى عليكما 
 لية برنامج سلوكي يعتمد على يالثالكشف عن مدى فاع

 ،والتعليم بالنموذج ،املناقشة األخالقية: هي ،اسرتاتيجيات
ولعب الدور يف تنمية التفكري األخالقي لدى عينة من 

وتوصلت الدراسة إىل فاعلية الربنامج  طالبات كلية الرتبية،
ووجود فروق  ،املعريف السلوكي يف تنمية التفكري األخالقي

 الدراسة الثالث اتذات داللة إحصائية بني متوسطات جمموع
 ،لصاحل جمموعة املناقشة األخالقية -بعد تطبيق الربنامج  -

جمموعة لعب  تأيت اوأخريً  ،تليها جمموعة التعلم بالنموذج
 الدور.

( دراسة هدفت إىل بناء برنامج 2012) وأجرت نصر
مقرتح قائم على منوذج االستقصاء العادل لتنمية االستقصاء 
العلمي ومهارات التفكري األخالقي ونزعات التفكري الناقد 

وجود فروق  عنلدى طالب كلية الرتبية، وأسفرت النتائج 
ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية 
يف اختبار التفكري األخالقي يف مهارات )احلساسية اخللقية، 
االستدالل اخللقي، االختيار اخللقي، احلكم األخالقي( قبل 

مما يعين  ،البعدي القياسوبعد تطبيق الربنامج املقرتح لصاحل 
يف مهارات التفكري األخالقي نتيجة تلقي  اكبريً ا  وحتسنً  امنوً 

 خربات املعاجلة التجريبية.
( دراسة هدفت إىل 2015اخلوالدة )و  وأجرى الرقاد

ومستوى القدرة  ،التعرف على مستويات التفكري األخالقي
على اختاذ القرار لدى طلبة اجلامعة األردنية، والتعرف على 

والفروق ذات  ،القرارواختاذ  ،العالقة بني التفكري األخالقي
الداللة اإلحصائية بني التفكري األخالقي واختاذ القرار وفًقا 
ملتغريات الدراسة )اجلنس، الكلية، السنة الدراسية(، وأظهرت 
نتائج الدراسة وجود عالقة طردية بني مستوى التفكري 
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األخالقي ومقدرة الطلبة على اختاذ القرار، وعدم وجود فروق 
ا ملتغريات  مستوى التفكري األخالقي وفقً ا يفدالة إحصائيً 

ا يف مقدرة ا عدم وجود فروق دالة إحصائيً الدراسة، وأيضً 
 ا ملتغريات الدراسة.الطلبة على اختاذ القرار وفقً 

( بدراسة هدفت إىل التعرف على 2016وقامت خليفة )
من خالل تدريس بعض املشكالت  ،ممارسة التفكري األخالقي

يف تشكيل ودورها  ،االقتصاد املنزيل األخالقية يف مادة
 وقداملسؤولية االجتماعية لدى تلميذات املرحلة اإلعدادية، 

توصلت الدراسة إىل حدوث حتسن يف مستوى املسؤولية 
االجتماعية لدى جمموعة الدراسة التجريبية مقارنة باجملموعة 

وهذا يعزى إىل ممارسة التفكري األخالقي يف  ،الضابطة
 التدريس. 

 ةإىل يالي الدراسات السابقةميكن تقسيم مما سبق و 
 :جوانب على النحو اآليت
دور اسرتاتيجيات التدريس يف تنمية دراسات تناولت 

)لعب الدور، التعلم  من خاللمهارات التفكري األخالقي 
 والسيد عبدالفتاح، راسةوهي د واملناقشة( بالنموذج،

  دنيلز ودراسة (،,2004potts) بوتس ودراسة (،2001)
(2005 (Danials, دراسة و  (،2012) وحامد علي، ودراسة

دراسة خليفة و (، 2012ودراسة نصر ) ،(2007) مصطفى
(2016.) 

دراسات اهتمت بأير التفكري األخالقي وأيره على و 
 (.هـ1431) الصحة النفسية كدراسة احلويان

خالقي ودوره يف القدرة على دراسات تناولت التفكري األو 
 (.2015القرار كدراسة الرقاد واخلوالدة )اختاذ 

احلالية تتشابه مع الدراسات  ويتضح من ذلك أن الدراسة
من حيث اهتمامها مبهارات التفكري مجيعها السابقة 
ناول مهارات التفكري ، وختتلف عنها من حيث تاألخالقي

بعض الدراسات تناولت تنمية مهارات التفكري  إذاألخالقي 
األخالقي من خالل اسرتاتيجيات التدريس املتنوعة وبعضها 

عالقته  وأتناول عالقة التفكري األخالقي بالصحة النفسية 
 .بالقدرة على اختاذ القرار

ومتيزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف حتليلها 
للصف الثالث املتوسط  نيةلكتاب الدراسات االجتماعية والوط
 قررتهوهو الكتاب الذي  ،يف ضوء مهارات التفكري األخالقي

إجراء  نه مل يتمإ إذ ؛وزارة التعليم باململكة العربية السعودية
على  -حدود علم الباحث-النوع من الدراسة يف  مثل هذا

كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية يف املرحلة املتوسطة 
واستفاد الباحث من  ،وحتليلها يف ضوء التفكري األخالقي

الدراسات السابقة يف حتديد مهارات التفكري األخالقي يف 
 بناء أداة الدراسة. 

 :مشكلة الدراسة

ية مكانة بارزة يف بناء الفرد واجملتمع، حتتل الرتبية األخالق
املفكرين والرتبويني يف شىت وحظيت القيم واألخالق باهتمام 

على اختالف أممها ويقافاهتا وعاداهتا  ،أحناء املعمورة
 يل سلوكيات البشر.كتش عنألهنا املسؤولة  ؛وتقاليدها

وعن طريق الرتبية األخالقية يكتسب الفرد القيم الداعمة 
ذاته وشخصيته يف حميط األسرة اليت متثل اجملتمع بصفة لبناء 
والثقافة الفرعية اليت ينتمي إليها بصفة خاصة، وتزداد  ،عامة

خالق والقيم يف ظل التقدم العلمي والتقين الذي غدا أمهية األ
 مجل،و  ميس كل مكون من مكونات احلياة اإلنسانية )سلوم

 (.33 ،ص2009
فاملدرسة هتتم باجلانب األخالقي من خالل املواقف اليت 

واملناهج بدورها تعد  ،أيناء اليوم الدراسييف مير هبا الطالب 
من العناصر واألدوات الرئيسة اليت تستخدمها النظم الرتبوية 
ملساعدة أبنائها على تطوير طاقاهتم ألقصى مدى ممكن 

 (.2016 يل،إمساعو ليكونوا صاحلني يف اجملتمع )كرامي 
ومناهج الدراسات االجتماعية توجه الفرد إىل تكوين 
أمناط السلوك املرغوب فيه نتيجة ملا يتقبله الفرد من قيم ومثل 

ما حتتاج إليه مناهج الدراسات االجتماعية  اعليا، وهذ
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باإلضافة إىل اجلانب  ،والوطنية من تطوير يف اجلوانب املتعددة
الرتكيز على إىل فهي حتتاج  ،اكبريً   تركيزًاي تركز عليه ذاملعريف ال

اجلانبني املهاري والوجداين مع الرتكيز على إعداد برامج 
 ،أخالقية يتعلم من خالهلا الطالب التفكري بأسلوب أخالقي

ا مستمرة طبقً  بصفة ونويدرس ،عدل سلوكياهتمتت إذ
يتم احلد من املشكالت اليومية كما ل؛ الحتياجات كل مرحلة

 (.2008دراسة الشحتور )أشارت بذلك 
للوقوف وهذا يستوجب إعادة التقييم للمناهج الدراسية 

مع  انسجامهاو  ،مع احتياجات العصر هاتناسبعلى مدى 
يف بناء جيل يستطيع احلكم  هاماسهإو  ،احتياجات اجملتمع

 .ت املناسبةعلى املواقف بالصواب أو اخلطأ واختاذ القرارا
وملا كان اكتساب الطالب ملهارات التفكري األخالقي له 

ا ملا أشارت انعكاس إجيايب على الصحة النفسية للطالب، وفقً 
(، وانعكاس إجيايب على القدرة 1431إليه دراسة احلويان )

( 2015أشارت دراسة الرقاد اخلوالدة ) فقدعلى اختاذ القرار، 
إىل وجود عالقة طردية بني مستويات التفكري األخالقي 

( 2016ومقدرة الطلبة على اختاذ القرار. ويف دراسة خلليفة )
عن أير تدريس بعض املشكالت األخالقية على تشكيل 

ية لدى تلميذات املرحلة اإلعدادية املسؤولية االجتماع
)املتوسطة(، كشفت الدراسة عن حدوث حتسن يف مستوى 

 املسؤولية االجتماعية لدى الطالب
قد جاءت هذه الدراسة هبدف معرفة مدى توافر ف

مهارات التفكري األخالقي يف حمتوى كتاب الدراسات 
بية االجتماعية والوطنية للصف الثالث املتوسط يف اململكة العر 

يف ضوء مهارات التفكري  باستخدام حتليل احملتوى ،السعودية
  :اآليتالسؤال الرئيس  عنمن خالل اإلجابة  ،األخالقي

ما مدى توافر مهارات التفكري األخالقي يف حمتوى  
كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث املتوسط 
يف اململكة العربية السعودية من خالل حتليل احملتوى هلذا 

 ؟لكتابا
 :ينيسؤال حددت الدراسة السؤالني اآلتال ولإلجابة عن

هتا يف ما مهارات التفكري األخالقي اليت ينبغي مراعا .1
حمتوى كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث 

 السعودية؟ ةاملتوسط يف اململكة العربي
ما مدى توافر مهارات التفكري األخالقي يف حمتوى   .2

كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث املتوسط 
 يف اململكة العربية السعودية من خالل حتليل احملتوى ؟

 :الدراسةأهداف 

 مها: ،هدفنيتسعى هذه الدراسة إىل حتقيق 
التعرف على مهارات التفكري األخالقي اليت ينبغي  .1

مراعاهتا يف حمتوى كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية 
 السعودية. ةللصف الثالث املتوسط يف اململكة العربي

التعرف على مدى توافر مهارات التفكري األخالقي يف  .2
حمتوى كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث 

 احملتوى. املتوسط يف اململكة العربية السعودية من خالل حتليل 

 أهمية الدراسة: 

 :أمهية الدراسة احلالية فيما يأيت كن حتديدمي
  املعنيــــني يف ميكــــن أن تســــهم هــــذه الدراســــة يف لفــــت انتبــــاه

جمــال الرتبيــة وختطــيط وبنــاء املنــاهج والــربامج الدراســية إىل أمهيــة 
والتفكــــري األخالقــــي بصــــفة  ،بصــــفة عامــــةاجلانــــب األخالقــــي 

 .خاصة
لدى  مهارات التفكري األخالقيتنمية احلاجة امللحة إىل  -

 . املتوسطة واالهتمام هباطالب املرحلة 
تكوين يف الدور الفاعل للدراسات االجتماعية والوطنية  -

يف حتقيق  واإلسهاماالجتاهات اإلجيابية لدى الطالب 
  .متطلبات املواطنة الصاحلة

تزويد املعلم مبعلومات مفيدة عن واقع املهارات يف كتاب  -
؛ الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث املتوسط 

يف  والتأكيد على دور املعلم ،وحتسينهاهبدف تطوير املهارات 
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تفكري ال استخدامه يف تنميةترمجة احملتوى التعليمي بعد ذلك و 
 األخالقي.

 الدراسة: حدود

 الدراسة احلالية على اآليت:قتصرت ا
 : الموضوعي الحد

كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث  -
والنشاط( يف اململكة العربية السعودية للعام  ،الطالب) املتوسط

، ويرجع للفصلني األول والثاين هـ1438/1439الدراسي 
اختيار الباحث للصف الثالث املتوسط إىل اعتبار هذا الصف 
هو حلقة الوصل بني انتهاء املرحلة املتوسطة واليت يتم هبا 

ه من بدايات تكوين شخصية املتعلم واملرحلة الثانوية مبا حتمل
خصائص املراهقة وضرورة توجيه تفكري الطالب بشكل سليم 

 .يعرب عنه التفكري األخالقي 
وتشمل أربع مهارات  ،قائمة مبهارات التفكري األخالقي -

هي: احلساسية اخللقية، االستدالل اخللقي، االختيار  ،رئيسة
اخللقي، احلكم اخللقي، واملهارات الفرعية لكل مهارة من تلك 

 املهارات.
عمليـة حتليـل احملتـوى للكتـب املختـارة يف  ت: متـالزمااني الحد

هـــــــذه الدراســـــــة خـــــــالل الفصـــــــل األول مـــــــن العـــــــام الدراســـــــي 
 .هـ1438/1439

 الدراسة: مصطلحات

   تحليل المحتوى:
بأنه "عبارة عن  (217،ص 2010) العساف يعرفه

طريقة حبث يتم تطبيقها من أجل الوصول إىل وصف كمي 
 هادف ومنظم حملتوى أسلوب االتصال" 

التحليل   :بأنه اإجرائيً  حتليل احملتوىويعرف الباحث 
الوصفي الكمي حملتويات كتاب الدراسات االجتماعية 

النشاط( املقرر على طالب الصف الثالث  ،والوطنية )الكتاب
الدراسي  ماملتوسط يف اململكة العربية السعودية للعا

 ،يف ضوء مهارات التفكري األخالقي هـ1438/1439
 .لتحليللباستخدام وحدة الفكرة وحدة 

 التفكير األخالقي: 
" القرار الذي  :( بأنه 3ص، 2001) يعرفه الغامدي

يتوصل إليه الفرد عندما يواجه مشكلة تتعلق بالصواب 
وتتصل بالضمري الذي ومبا هو مقبول أو مرفوض،  ،واخلطأ

 يتدخل فيه تفكري الفرد وإحساسه".
 :ابأهن إجرائياً  التفكري األخالقي مهارات ويعرف الباحث 

 :املهارات اليت مت حتديدها ضمن أربع مهارات رئيسة
ية اخللقية، االستدالل اخللقي، االختيار اخللقي، )احلساس

احلكم اخللقي( هبدف التوصل إىل قرار إزاء موقف أو قضية 
  . حمددة

 :منهج الدراسة

املتمثل يف حتليل استخدم الباحث املنهج الوصفي 
 .احملتوى

 :عينة الدراسة

كتب الدراسات االجتماعية تكونت عينة الدراسة من  
والوطنية للصف الثالث املتوسط، املتضمنة كتاب الطالب 
وكتاب النشاط للفصلني الدراسيني األول والثاين للعام 

 يف اململكة العربة السعودية.   هـ1438/1439
 :الدراسة ةأدا
 إعداد قائمة مهارات التفكير األخالقي: 

قائمة مهارات قام الباحث خبطوات متعددة يف إعداد 
 :متثلت يف ،التفكري األخالقي

حتديد اهلدف من القائمة، وهو حتديد أهم مهارات  .1
 التفكري األخالقي. 

مراجعة األدبيات الرتبوية والدراسات السابقة ذات  .2
  التفكري األخالقي. الصلة اليت أجريت يف جمال 
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يف  - بناًء على ما سبق - قائمة املهاراتإعداد  .3
احلساسية ) :مهارات رئيسةصورهتا األولية، وتشمل أربع 

 ،(اخللقية، االستدالل اخللقي، االختيار اخللقي، احلكم اخللقي
  .ويندرج حتت كل مهارة عدد من املهارات الفرعية

( 20على )ها عرضللتأكد من صدق القائمة مت  .4
الدراسات  ا من املختصني يف املناهج وطرق تدريسحمكمً 

وأصول  ،علم النفسك والتخصصات األخرى ،االجتماعية
للتحقق من ؛ السعودية والعربية اجلامعاتمن  عددالرتبية يف 

 :اآليتمن خالل  ،الصدق الظاهري لألداة
 مدى مناسبة املهارات الرئيسة للدراسة.  -
   .مدى انتماء املهارات الفرعية  للمهارات الرئيسة -
 مدى صحة الصياغة اللغوية.                                 -
 ا جلودة القائمة.الزمً  يرى إضافة أو حذف ما -
إعداد القائمة بصورهتا النهائية يف ضوء مالحظات  .5

% ( أو 80وقام الباحث بتحديد نسبة اتفاق ) ،احملكمني
 ،(2010)اجلودة،  لقبول الفقرة اأكثر بني احملكمني معيارً 

مدى مناسبة  يفوقام الباحث حبساب نسبة اتفاق احملكمني 
املهارات الفرعية للدراسة، ومدى انتماء  املهارات الرئيسة 

 للمهارات الرئيسة. 
الالزمة ومت تعديل قائمة مهارات التفكري األخالقي 

الدراسات االجتماعية والوطنية )كتاب  تحليل كتابل
 ،املتوسط يف ضوئهاالنشاط( للصف الثالث كتاب  -الطالب

وبلغ عدد فقرات القائمة  ،ومن خالل وجهة نظر احملكمني
 .( مهارة18بصورهتا النهائية )
 :تحليل المحتوى

الدراسات  كتابقام الباحث بإجراءات حتليل حمتوى  
 للصف الثالث املتوسط.االجتماعية والوطنية 

حتليل حمتوى كتاب الدراسات ويف هذه الدراسة ُيستخدم 
للتعرف على   ؛االجتماعية والوطنية للصف الثالث املتوسط

، وقد متت الكتابيف  مهارات التفكري األخالقيمدى توفر 
 ية:اآلتعملية التحليل وفق اخلطوات 

 الهدف من التحليل: .أ 
حتليل حمتوى كتاب الدراسات االجتماعية حتدد اهلدف من 

مهارات معرفة مدى توفر يف  والوطنية للصف الثالث املتوسط
الدراسات االجتماعية والوطنية  كتابيف   التفكري األخالقي

 .للصف الثالث املتوسط
 وحدة التحليل: .ب 

حتددت وحدة التحليل يف الدراسة يف وحدة املوضوع أو 
للصف الدراسات االجتماعية والوطنية  كتابالفكرة الواردة يف  
وقد من أهم وحدات حتليل احملتوى،  تعد  اليت  الثالث املتوسط

يكون املوضوع مجلة بسيطة أو فكرة تدور حول قضية حمددة 
 (. 321، ص2008 )طعيمة،

 فئات التحليل:  .ج 
مهارات التفكري يف هذه الدراسة يف فئات التحليل حتددت 
يف   مهارة( 18الواردة ببطاقة التحليل، وعددها ) األخالقي

 للصف الثالث املتوسطالدراسات االجتماعية والوطنية  كتاب
  .(النشاط –)الطالب 

 قواعد التحليل: .د 
كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف يشتمل حتليل  

 –الطالب  " على مجيع ما ورد يف  كتايبالثالث املتوسط 
" مبا يف ذلك الصور والرسومات  لكل موضوع، وما النشاط 

واألنشطة، والوسائل،   ،األهداف يصاحب حمتوى الكتاب من
 .يراءاإل و ،والتقومي

على النحو  الكتابوقام الباحث بعملية حتليل حمتوى 
 :اآليت

 قراءة متأنية دقيقة. كله  توىاحملقراءة  .1
مهارة ناول تاستخراج الفكرة أو املوضوع الذي ي .2

 .التفكري األخالقي
وذلك  ،تفريغ نتائج التحليل يف جداول معدة .3

مهارات التفكري بإعطاء تكرار لكل فقرة من فقرات حماور 
وفق جدول  ،عند ظهورها يف احملتوى الذي مت حتليله األخالقي

وفيه تسجيل  ،عمودي التحليل الذي يتكون من بعدين:
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وفيه تسجيل  ،أفقي عناوين املوضوعات اليت تضمنها الكتاب.
مهارات التفكري جماالت التحليل األربعة وما تضمنته من 

 .األخالقي
 والوطنية فقد الدراسات االجتماعيةكتاب وحتليل حمتوى  

  .قام الباحث بعملية التحليل
 ثبات التحليل: .ه 

للتأكد من يبات عملية التحليل مت حساب معامل 
خر باستخدام الثبات بني التحليل الباحث وحتليل الفاحص اآل

وقد بلغ معامل الثبات بني التحليلني  ،معادلة هولسيت
وتعد مقبولة يف حسابات  ،%( وهي قيمة مرتفعة96)

الثبات، وتشري الدراسات إىل أن معامل الثبات  معامالت
 ، ص1426 )احلمداين وآخرون، %(80املقبول يفوق )

  .( يوضح ذلك1واجلدول ) (124
 ( 1جدول )

توزيع معامل الثبات لكل مهارة رئيسة من مهارات التفكير األخالقي والمهارات مجتمعة في كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف 
 الثالث المتوسط

التكرارات المتفق  تحليل كتاب النشاط تحليل كتاب الطالب المهارة/ الكتاب
 عليها

التكرارات المختلف 
 عليها

معامل 
 الثبات

  الفصل الثاين الفصل األول الفصل الثاين الفصل األول
احمللل 
 األول

احمللل 
 الثاين

احمللل 
 األول

احمللل 
 الثاين

احمللل 
 األول

احمللل 
 الثاين

احمللل 
 األول

احمللل 
 الثاين

 

 0.99 39 387 17 12 36 27 65 48 95 87 اخللقيةاحلساسية 
 0.85 13 227 10 7 14 12 34 32 62 56 االستدالل اخللقي
 0.96 29 223 10 8 20 14 38 31 53 49 االختيار اخللقي
 0.95 13 173 5 2 12 8 18 14 58 56 احلكم اخللقي

 0.93 94 1010 42 29 82 61 155 125 268 248 اإلمجايل
اجملموع الكلي للمهارات 

 للتحليل األول
463 463 51 0.96 

اجملموع الكلي للمهارات 
 للتحليل الثاين

547 43 

  : ( ما يأيت1يتضح من اجلدول )
 وجود تقارب يف حصر املهارات بني احمللل األول والثاين. .1
وهذه قيمة  ،(0.99 – 0.85تراوح معامل الثبات ما بني )  .2

ه من مهارات بني احمللل لليعليه ميكن األخذ مبا مت حت ،مرتفعة
 األول والثاين.

 :الدراسةإجراءات 

 :: بناء قائمة مهارات التفكري األخالقيأواًل 
الدراسة اتبعت خالقي لبناء قائمة مهارات التفكري األ

 :يةاإلجراءات واخلطوات اآلت

استعراض ما جاء يف األدبيات الرتبوية حول مهارات  .1
منها  يتناسبف على ما و التفكري األخالقي وحصرها، والوق

صورهتا  داة الدراسة يفتضمنت أ فقدمع البيئة السعودية، 
لتأكد من لو ( مهارة فرعية، 15ة و )( مهارات رئيس4األولية )

صدقها مت عرضها على جمموعة من احملكمني يف ختصص 
قياس ويف  ،املناهج وطرق التدريس يف الدراسات االجتماعية

وقد مت تعديلها يف ضوء  ،وأصول الرتبية ،وعلم النفس ،التقومي
إعادة ترتيب بعض  االذين رأو  احملكمني مقرتحات وآراء

العبارات، وتعديل صياغة عبارات أخرى، وإضافة مهارات 
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فرعية إىل املهارات املقرتحة بالقائمة لكي يكتمل املعىن، 
 .وأصبحت بصورهتا النهائية

يف صورهتا النهائية  مهارات التفكري األخالقيإعداد قائمة  .2
، مهارة فرعية( 18، و)( مهارات رئيسة4)تضمنت  إذ

هذه املهارات فئات لتحليل حمتوى كتاب الدراسات  وُعدَّت
 االجتماعية والوطنية للصف الثالث املتوسط.

النشاط ملقرر كتاب يانًيا: حتليل حمتوى كتاب الطالب و 
  .الدراسات االجتماعية الوطنية

حتليل كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية )كتاب  .1
الثاين من قبل احمللل و لفصلني األول لالطالب وكتاب النشاط( 

 األول واحمللل الثاين. 

مت وضع معيار ميكن من خالله احلكم على مدى توافر  .2
املهارات الكلية للتفكري األخالقي واملهارات الفرعية يف كتاب 

وذلك من  ،الدراسات االجتماعية للصف الثالث املتوسط
الدراسات خالل االستفسار من خرباء املتخصصني يف مناهج 

 :وكان االقرتاح على النحو اآليت ،االجتماعية
%( فإن املهارة تعترب 15-1إذا كانت النسبة املئوية من ) .أ 

 .متوافرة بدرجة قليلة
%( فإن املهارة 30-%15إذا كانت النسبة املئوية من ) .ب 

 تعترب متوافرة بدرجة متوسطة.
فأكثر فإن املهارة  (%30)إذا كانت النسبة املئوية من  .ج 

 ما أكدته دراسة املوسى اتعترب متوافرة بدرجة كبرية، وهذ
 .(2016) احملالويو 

 ( 2جدول )
 جمالي مهارات التفكير األخالقيإ نتائج تحليل محتوى كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية  للصف الثالث المتوسط في ضوء

 اإلحصائية:المعالجة 

استخدم الباحث التكرارات والنسب املئوية يف حتليل  
كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث املتوسط 

 التفكري األخالقي بالكتاب. للتعرف على مدى توافر مهارات

 

 :ومناقشتها نتائج الدراسة

: ما مهارات التفكري األخالقي اليت ينبغي السؤال األول
حمتوى كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية  مراعاهتا يف

 السعودية؟ ةللصف الثالث املتوسط يف اململكة العربي
الرتبوية والدراسات  من خالل االطالع على األدبيات

على املهارات الرئيسة للتفكري اتفقت أغلبها  أن يبتواألحباث 

كتاب الطالب  المهارة / كتاب
الفصل الدراسي 

 األول

كتاب النشاط 
الفصل الدراسي 

 األول

كتاب الطالب 
الفصل الدراسي 

 الثاني

كتاب النشاط 
الفصل الدراسي 

 الثاني

إجمالي المهارات لكتب 
 الدراسات االجتماعية

 الترتيب

 % التكرارات  % التكرارات  % التكرارات  % التكرارات  % التكرارات 
مهارة احلساسية 

 اخللقية
91 35.27 32 44.45 57 40.43 15 41.66 195 38.37 1 

مهارة االستدالل 
 اخللقي

59 22.87 13 18.05 33 23.40 8 22.22 113 22.29 2 

مهارة االختيار 
 اخللقي

51 19.77 17 23.61 35 24.82 9 25.00 112 22.09 3 

 4 17.15 87 11.12 4 11.35 16 13.89 10 22.09 57 مهارة احلكم اخللقي
إمجايل مهارات 
 التفكري األخالقي

258 72 141 36 507 
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  ،االستدالل اخللقي  ،وهي )احلساسية اخللقية ،األخالقي
احلكم اخللقي ( ويندرج حتت كل مهارة  ،االختيار اخللقي

 رئيسة عدد من املهارات الفرعية.
: ما مدى توافر مهارات التفكري األخالقي يف السؤال الثاني

حمتوى كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث 
املتوسط يف اململكة العربية السعودية من خالل حتليل احملتوى 

 ؟
هذا السؤال قام الباحث بتحليل كتاب  عنجابة ولإل

الدراسات االجتماعية والوطنية )كتاب الطالب، كتاب 
خالل نتائج حتليل من و  ،النشاط( للصف الثالث املتوسط

أن مهارة احلساسية  يتبني (2اجلدول )يف  احملتوى املوضحة
بدرجة  % (38.37بنسبة ) اخللقية جاءت يف املرتبة األوىل 

مث جاءت مهارة االستدالل اخللقي يف املرتبة الثانية  ،كبريةتوافر  
%( بدرجة توافر متوسطة، وجاءت 22.29بنسبة بلغت )

%( 22.09مهارة االختيار اخللقي يف املرتبة الثالثة بنسبة )
بدرجة توافر متوسطة، ويف املرتبة الرابعة مهارة احلكم اخللقي 

  .%( بدرجة توافر متوسطة17.15بنسبة )
ساسية اخللقية على عزو الباحث حصول مهارة احلوي

إىل طبيعة كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية  املرتبة األوىل
وما تضمنه من موضوعات وصور  ،للصف الثالث املتوسط

وأشكال ومواقف متعددة تساعد الطالب على معرفة املفاهيم 

وفهم املشكالت األخالقية وتفسريها، وهذا ما  ،األخالقية
 ،تؤكده الغاية العامة من دراسة الدراسات االجتماعية والوطنية

وهي تزويد الطالب باملفاهيم املناسبة للدراسات االجتماعية 
اليت تساعد على تكيفه مع اجملتمع والبيئة احمليطة به واحلياة 

املتنوعة  األخالقيةمن املفاهيم  ااملستقبلية، وحيوي الكتاب عددً 
املساعدات اإلنسانية( كما ورد يف  ،)احلكمة، احلنكة مثل

موضوع خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
ة احلساسية ضافة إىل األنشطة اليت تنمي مهار حفظه اهلل، باإل

ا تعلمً مهارة أسهل  األخالقيةاألخالقية، وتعد مهارة احلساسية 
 مقارنة باملهارات األخرى.

اخللقي على أقل  ويعزو الباحث حصول مهارة احلكم
أهنا تعد املهارة األخرية من  إىلة يف املهارات األربع نسب

على ما قبلها من  تعتمدو  ،مهارات التفكري األخالقي
تضمني حقائق يف الكتاب تتطلب املوضوعات  وإذ ،املهارات

قرار أخالقي ختاذ ا يف اكون أساسً تلومفاهيم ومبادئ أخالقية 
وكذلك فحص االختيارات  ،املشكلةسليم يراعي مجيع أطراف 
 هوفقد يكون السبب يف ذلك  ،وبدائل احللول املطروحة

مراعاة مؤلفي الكتاب الفرتة العمرية لطالب الصف الثالث 
عمرية أكرب   فقد يراعى تناول ذلك يف مرحلة ،املتوسط

، (potts,2004) بوتسدراسة وهذا يتفق مع  كاملرحلة الثانوية
 .(2016ودراسة خليفة )(، 2012ودراسة نصر )

 ( 3جدول )
 نتائج تحليل محتوى كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية  للصف الثالث المتوسط في ضوء مهارة الحساسية الخلقية

 مهارة الحساسية الخلقية م

كتاب الطالب 
الفصل الدراسي 

 األول

كتاب النشاط 
الفصل 

 الدراسي األول

كتاب الطالب 
الفصل الدراسي 

 الثاني

كتاب النشاط الفصل 
 الترتيب الدراسي الثاني

 الرتبة % ت % ت % ت % ت % ت

يوضح الكتاب املفاهيم  1
 األخالقية

34 37.37 10 
34.
49 

14 25.45 5 29.41 63 
32.
82 

1 

حيدد الكتاب املشكالت  2
 األخالقية بدقة

15 16.49 6 
20.
69 

10 18.18 5 29.41 36 
18.
76 

2 

يساعد الكتاب على فهم  3
املشكلة األخالقية من خالل 

14 15.38 6 
20.
69 

11 20.00 1 5.88 32 
16.
66 

4 
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 مهارة الحساسية الخلقية م

كتاب الطالب 
الفصل الدراسي 

 األول

كتاب النشاط 
الفصل 

 الدراسي األول

كتاب الطالب 
الفصل الدراسي 

 الثاني

كتاب النشاط الفصل 
 الدراسي الثاني

 الترتيب

 الرتبة % ت % ت % ت % ت % ت
 شرحها

4 
يقدم الكتاب تفسريات 

موضوعية للمواقف 
 واملشكالت األخالقية

14 15.38 1 
3.4
5 

9 16.37 3 17.65 27 
14.
06 

5 

5 
يساعد الكتاب على التنبؤ 
بالنتائج املرتتبة على املشكلة 

 األخالقية
14 15.38 6 

20.
68 

11 20.00 3 17.65 34 
17.
70 

3 

  192 17 55 29 91 إجمالي  مهارة الحساسية الخلقية
جدول ومن خالل نتائج حتليل احملتوى املوضحة يف 

( "يوضح الكتاب املفاهيم 1أن املهارة )يتبني ( 3)
 مهارات احلساسية جاءت باملرتبة األوىل من بني ،األخالقية"

ونسبة  ،(63بلغ جمموع تكراراهتا ) األخالقية، فقد
 ،%( وبدرجة مرتفعة من حيث توافرها بالكتاب32.82)

أمهية املفاهيم يف الكتب إىل  ويعزو الباحث تلك النتيجة
أمهية  على( هـ1425أكدت دراسة احلميدان ) فقد ،الدراسية

ثل األساس ألهنا متوضوح املفاهيم يف أي علم من العلوم 
لوضوح ذلك العلم، ولذا فاالهتمام باملفاهيم أخذ حجماً كبرياً 

أفضل تعلم هو ما  إن إذ ،من العناية يف الكتابات األساسية
يركز على املفهوم كأساس لبناء الكثري من احلقائق 

امتالك حصيلة جيدة من املفاهيم يساعد على و  ،والتعميمات
، استمرارية التعلم وإعادته لتوظيفه يف مواقف تعليمية جديدة

من و  .(2003نزال )ا وهو ما يتفق مع ما أشار إليه أيضً 
مساعدة الطالب على أهداف الدراسات االجتماعية 

اكتساب املفاهيم اجلغرافية والتارخيية واالقتصادية واالجتماعية 
ومن  ،ل إىل تعميمات من خالل الربط بني املفاهيمو والوص

هذا املنطلق مت الرتكيز على املفاهيم بكتاب الدراسات 
  .االجتماعية والوطنية للصف الثالث املتوسط

الكتاب املشكالت "حيدد وهي  ،(2وجاءت املهارة )
( بنسبة 36األخالقية بدقة" باملرتبة الثانية وجمموع تكراراهتا )

ارتباط بويفسر الباحث ذلك  ،( وهي متوسطة18.76%)
 إذ ،حتديد املشكالت األخالقية مبعرفة املفاهيم األخالقية

يوضح ذلك مبا يتناوله الكتاب من التوصل إىل املشكلة 
ا يكون ذلك من وغالبً  ،األخالقية احلقيقية داخل املوقف

 .التفريق بني القيم األخالقية املختلفةخالل 
كتب الدراسات االجتماعية وهذا يعد من طبيعة  

 ،متثلت بأخالقيات العمل تناولت موضوعات فقد ،والوطنية
وهذا يتطلب  ،احلقوق والواجبات ،لوافدةمشكالت العمالة ا

 .القية بدقة أكثرمن الطالب حتديد املشكالت األخ
وأما أقل مهارات احلساسية األخالقية اليت يسهم  
كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث املتوسط 

وهي "يقدم  ،(4هي املهارة )فيف تنميتها لدى الطالب 
األخالقية"، الكتاب تفسريات موضوعية للمواقف واملشكالت 

( وبدرجة %14.06( بنسبة )27) تكراراهتابلغ عدد  فقد
متدنية من حيث نسبة توافرها بكتاب الدراسات االجتماعية 

وعلى الرغم من أن  ،والوطنية للصف الثالث املتوسط
التفسريات تؤدي إىل فهم املوقف األخالقي وما يتضمنه من 

كاستخدام إجراء استدالالت للتعرف   ،ممارسة لبعض املهارات
على وجهات النظر وتفسرياهتا وحتديد اخللفية للنقاش مع 

ورمبا يعزو  ،تبة األخرية،باملر  تجاءومع هذا  ،أطراف أخرى
وجهة نظر املؤلفني للكتاب  أنالباحث هذه النتيجة إىل 
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من خالل املهارة  الطالب على هذه وتدريب تنمية تكمن يف
 ؛املمارسة واألنشطة الصفية والنقاشات اليت تتم داخل الفصل

ومل حتظ باهتمام أكثر يف   ،ولذا جندها جاءت باملرتبة األخرية

كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث 
  .املتوسط

  (4جدول )
 نتائج تحليل محتوى كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية  للصف الثالث المتوسط في ضوء مهارة االستالل الخلقي

كتاب الطالب  مهارة االستدالل  الخلقي م
 الفصل األول

كتاب النشاط 
 الفصل األول

الطالب كتاب 
 الفصل الثاني

كتاب النشاط 
 الفصل الثاني

 الترتيب

 % ت  % ت  % ت  % ت  % ت 
يستخدم  الكتاب طرقًا متعددة  1 

لتوضيح  العالقة بني أجزاء املشكلة 
 األخالقية وإدراكها

16 27.59 7 53.84 9 28.12 4 44.45 36 31.86. 

حيدد الكتاب النتيجة النهائية  2
األخالقيةللمشكلة   

14 24.13 1 7.70 7 21.88 0 0 22 19.47 

يصوغ الكتاب  القوانني والقواعد  3
 العامة اليت تنظم املشكلة األخالقية

15 25.87 1 7.69 7 21.88 0 0 23 20.36 

يستدل الكتاب من اجلزئيات  على  4
 النتائج العامة للمشكلة األخالقية

13 22.41 4 30.77 9 28.12 5 55.55 32 28.31 

 113 9 32 13 58 إجمالي  مهارة االستدالل الخلقية
 جدول ومن خالل نتائج حتليل احملتوى املوضحة يف 

وهي "يستخدم  الكتاب طرقا  ،(1أن املهارة )يتبني ( 4)
متعددة لتوضيح  العالقة بني أجزاء املشكلة األخالقية 

جاءت باملرتبة األوىل من بني مهارات االستدالل وإدراكها" 
نسبة ب ،(36األخالقي، حيث بلغ جمموع تكراراهتا )

 ،%( وبدرجة مرتفعة من حيث توافرها بالكتاب31.86)
أهداف الدراسات ا تتفق مع أهنب الباحث تلك النتيجة ويفسر

اليت تؤكد على  ،االجتماعية والوطنية للمرحلة املتوسطة
للطرق املتعددة لتوضيح العالقة بني أجزاء ب اكتساب الطال

مهارات التفكري وهذا يتضح من خالل توظيف  ،املشكلة
 تعلى معتقداالكتاب حيث يشتمل  ،يف حياهتمبأنواعها 
ضية وتركيب وجهات النظر للق يتطلب حتليالً و أخالقية 

وقد اتضح ذلك من خالل األنشطة والتدريبات اليت  ،املختلفة
تضمنها كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية  املتمثل يف  

اليت تتيح  واألمثلةمن خالل بعض املواقف  ،كتاب النشاط
التدريب على حتديد العالقات بني األطراف  للطالب 

من خالل التعرف على العالقات بني األسباب و  ،املشرتكة
 الدراسات  موضوعاتج اليت تناولتها والنتائ

املنهج الرتكيز  ولذا يرى مؤلف ؛ االجتماعية والوطنية
على هذه املهارة بوصفها مهارة مهمة ينبغي تنميتها لدى 

 الطالب.
اليت يسهم كتاب  اخللقي االستداللوأما أقل مهارات 

الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث املتوسط يف 
حيدد وهي " ،(2هي املهارة رقم )فتنميتها لدى الطالب 

بلغ عدد  فقد"، ةالكتاب النتيجة النهائية للمشكلة األخالقي
من  متوسطة% ( وبدرجة 19.47( بنسبة )22) تكراراهتا

حيث نسبة توافرها بكتاب الدراسات االجتماعية والوطنية 
باملرتبة األخرية، ورمبا يعود  تجاء إذ ،للصف الثالث املتوسط

بداء وجهات النظر إإعطاء الطالب الفرصة يف ذلك إىل 
والتوصل إىل احللول النهائية من خالل توظيف اسرتاتيجيات 

وتقدمي تفسريات متعددة  ،متنوعة كالعصف الذهين واملناقشة
وهي اليت تدرب  ،ملثل هذه املواقف واملشكالت األخالقية
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 ةفوقيوهذا يتفق مع دراسة  ،الطالب على مثل هذه املهارات
ودراسة علي  ،(2007دراسة مصطفى )(، و 2001السيد )و 

 .  (2012) وحامد

 (5جدول )
 نتائج تحليل محتوى كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية  للصف الثالث المتوسط في ضوء مهارة االختيار الخلقي 
كتاب الطالب  مهارة االختيار الخلقي م

الفصل الدراسي 
 األول

كتاب النشاط 
الفصل الدراسي 

 األول

كتاب الطالب 
الفصل الدراسي 

 الثاني

كتاب النشاط 
الفصل الدراسي 

 الثاني

 الترتيب
 

 الرتبة %  ت % ت % ت % ت % ت
يساعد الكتاب على  إدراك  1

 وجود مشكلة أخالقية
14 28.00 8 47.06 10 29.41 4 44.45 36 32.72 1 

يضع الكتاب املتعلم  مكان  2
صاحب املوقف األخالقي  

 ( متثيل األدوار (

15 30.00 3 17.65 3 8.82 5 55.55 26 23.64 3 

حيدد الكتاب  احلل  3
 املناسب للمشكلة األخالقية

12 24.00 4 23.52 11 32.36 0 0 27 24.55 2 

يساعد الكتاب على انتقاء  4
التوقع األمثل للحل يف 

  املواقف األخالقية

9 18.00 2 11.77 10 29.41 0 0 21 19.09 4 

 110 9 34 17 50 االختيار الخلقيإجمالي مهارة 

 (5) جدول ومن خالل نتائج حتليل احملتوى املوضحة يف 
( وهي "يساعد الكتاب على  إدراك وجود 1أن املهارة ) يتبني

مشكلة أخالقية" جاءت باملرتبة األوىل من بني مهارات 
نسبة ب ،(36األخالقي، بلغ جمموع تكراراهتا ) االختيار

 ،%( وبدرجة مرتفعة من حيث توافرها بالكتاب32.72)
دراك وجود مشكلة إإىل أن  ويعزو الباحث تلك النتيجة

على حتديد القضايا اليت حتتاج إىل أخالقية يتطلب القدرة 
والقضايا األخالقية ذات طبيعة  ،اهتمام أكثر من جتاهلها

ن الفرد يكون يف تردد مع نفسه حول قيمتني إ إذ ،خاصة
مع توضيح املربرات اليت ويلزمه االختيار بينهما  ،أخالقيتني
وهذا يستدعي الرتكيز عليها  ،ا لالختيار واملفاضلةتساق وفقً 

وحمتوى كتبها يتضمن  ،يف الدراسات االجتماعية والوطنية
أو البشرية  وأا من املواقف والقضايا سواء السكانية عددً 

 ولذلك مت تناوهلا بنسبة مرتفعة يف الكتاب. ؛الطبيعية أو البيئية

وأما أقل مهارات االختيار اخللقي اليت يسهم كتاب 
الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث املتوسط يف 

يساعد الكتاب " وهي (4هي املهارة )فتنميتها لدى الطالب 
بلغ  إذعلى انتقاء التوقع األمثل للحل يف املواقف األخالقية"، 

متوسطة من ( وبدرجة %19.09( بنسبة )21) تكراراهتاعدد 
حيث نسبة توافرها بكتاب الدراسات االجتماعية والوطنية 

باملرتبة األخرية، ورمبا  تجاء فقد ،للصف الثالث املتوسط
إىل  -( 2012)كما أشارت دراسة رحيا نصر -يعود ذلك 

صعوبة هذه املهارة يف قدرة الطالب على اختيار أفضل 
 ،الذي يتم اختيارهالتوقعات أو املرتتبات على البديل أو احلل 

وقد يصعب كذلك حتديدها يف الكتاب بشكل مباشر كون 
مثل هذه املهارات تقع على عاتق املعلم أكثر من كوهنا يف 

من خالل تطبيقه لبعض  -ن املعلم إ وى الكتاب، إذحمت
ميكنه توظيف  -االسرتاتيجيات كاسرتاتيجية حل املشكالت 

ة يية واألنشطة التعليمهذه املهارة باستخدام الوسائل التعليم
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(، 2001السيد )و  ةوهذا يتفق مع دراسة فوقي ،املناسبة لذلك
 ،(2007ودراسة مصطفى ) ،(potts,2004)دراسة بونس و 

 .(2012) (، ودراسة نصر2012) حامدو  ودراسة علي

 ( 6جدول )
 نتائج تحليل محتوى كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية  للصف الثالث المتوسط في ضوء مهارة الحكم الخلقي

كتاب الطالب  مهارة الحكم الخلقي م
 الفصل األول

كتاب النشاط 
 الفصل األول

 كتاب الطالب 
 الفصل الثاني

كتاب النشاط 
 الفصل الثاني

 الترتيب

 الرتبة %  تا % ت % ت % تا % ت
حيدد الكتاب الشخصية  1

الرئيسة يف املوقف ) املشكلة 
األخالقية(    

11 19.6
5 

3 30.0
0 

2 11.77 0 0 16 18.3
9 

4 

حيدد الكتاب احلقائق ذات  2
 الصلة باملواقف األخالقية

12 21.4
3 

1 10.0
0 

4 23.52 0 0 17 19.5
4 

3 

يشجع الكتاب على اختيار  3
التصرف أو السلوك 

وبدائل احللالصحيح   

5 19.6
4 

4 40.0
0 

3 17.65 0 0 18 20.6
9 

2 

يقدم الكتاب حتلياًل للسلوك  4
الصحيح يف ضوء 

مصطلحات أخالقية 
 )التسامح، العدل، الرمحة(

10 17.8
5 

1 10.0
0 

3 17.65 0 0 14 16.0
9 

5 

يقدم الكتاب تقييًما  5
للمواقف السلوكية والقضايا 

 .األخالقية

12 21.4
3 

1 10.0
0 

5 29.41 4 1 22 25.2
9 

1 

 87 4 17 10 56 إجمالي مهارة الحكم الخلقي

 جدول ومن خالل نتائج حتليل احملتوى املوضحة يف 
ا للمواقف تقييمً ( وهي "يقدم الكتاب 5أن املهارة )يتبني ( 6)

السلوكية والقضايا األخالقية " جاءت باملرتبة األوىل من بني 
 ،(22بلغ جمموع تكراراهتا ) األخالقي، فقد احلكممهارات 

%( وبدرجة متوسطة من حيث توافرها 25.29نسبة )ب
هداف الدراسات أذلك إىل أن من ويعزو الباحث  ،بالكتاب

 ،األساسيةاالجتماعية والوطنية الرتكيز على احلقائق واملفاهيم 
اليت تؤدي إىل مساعدة الطالب على  مث التعميماتومن 

تعد األساس يف تقييم  إذ ،وتوظيفها يف حياهتم اكتساهبا
صدار القرار األخالقي السليم للمواقف السلوكية والقضايا إو 

 .يع األطرافوالذي يراعي مج ،األخالقية

اخللقي اليت يسهم كتاب الدراسات  احلكموأما أقل مهارات 
االجتماعية والوطنية للصف الثالث املتوسط يف تنميتها لدى 

 وهي " يقدم الكتاب حتلياًل  ،(4هي املهارة رقم )فالطالب 
 ،للسلوك الصحيح يف ضوء مصطلحات أخالقية ) التسامح

( بنسبة 14) تكراراهتابلغ عدد  .. ("، إذ.العدل، الرمحة
من حيث نسبة توافرها بكتاب  %( وبدرجة متوسطة16.09)

 فقد الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث املتوسط،
كون هذه   أن باملرتبة األخرية، ورمبا يعود ذلك إىل تجاء

حىت يصل  ،املهارة ميكن أن تتحقق عن طريق التدريب واملران
من اختاذ قرار أخالقي ملواقف الطالب إىل مستوى ميكنه 

وهنا  ،اا أخالقيً أخالقية حقيقة أو مواقف اجتماعية حتمل بعدً 
على املعلم أن خيتار بل  ،ميكن تضمينها حمتوى الكتاب ال
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عن طريق ميكن تنميتها وكذلك  ،طرق التدريس اليت تنميها
وهلذا  ؛التفاعل الصفي والنقاشات اليت تدور يف الفصل 

وهذا يتفق مع دراسة  ،املهارة يف املرتبة األخريةجاءت هذه 
 .(2015واخلوالدة )دراسة الرقاد و  ،(Danials,2005)دنيلز 

 :التوصيات

 :ائج ومناقشتها يوصي الباحث مبا يأيتيف ضوء النت
ضرورة االهتمام مبهارات التفكري األخالقي يف كتب  .1

باململكة الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة املتوسطة 
مجيع مهارات التفكري  هاتضمين، وذلك بالعربية السعودية

االختيار و االستدالل اخللقي، و )احلساسية اخللقية،  :األخالقي
 .( بشكل متوازناحلكم اخللقيو اخللقي، 

تضمني حمتوى كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية  .2
للصف الثالث املتوسط ملواقف تعليمية أخالقية وأنشطة 

األخالقي يف جمال "احلكم متنوعة تنمي مهارات التفكري 
ألهنا جاءت يف املرتبة األخرية ضمن مهارات ؛ " اخللقي

 التفكري األخالقي من خالل حتليل حمتواها.
ة للمعلمني هتتم باسرتاتيجيات تنمية إعداد برامج تدريبي .3

مهارات التفكري األخالقي لدى تالميذ وطلبة مراحل التعليم 
 العام.

 :المقترحات

 : سبق من نتائج يقرتح الباحث اآليت يف ضوء ما
حملتوى كتاب الدراسات االجتماعية  ةيإجراء دراسة حتليل .1

 والوطنية للمرحلة الثانوية يف ضوء مهارات التفكري األخالقي.
لية بعض اسرتاتيجيات التدريس يف فاعلإجراء دراسة  .2

 طالب املرحلة املتوسطة ملهارات التفكري األخالقيكساب إ
 .املتضمنة مبقرر الدراسات االجتماعية والوطنية

إعداد تصور مقرتح لتدريس حمتوى كتاب الدراسات  .3
يف  األخالقياالجتماعية والوطنية وتضمني مهارات التفكري 

 املقرتح.

 :المراجع

(. فاعلية برنامج 2016) إمساعيل، جناة عبده عارف ؛يأبو مغنم، كرامي بدو 
 ىمقرتح يف تدريس التاريخ لتحقيق بعض أهداف الرتبية األخالقية لد

، جامعة اإلمام حممد بن سعود جملة العلوم الرتبويةطالب املرحلة الثانوية، 
 .اإلسالمية، الرياض
، ترمجة عبد تعريف الدراسات االجتماعية(. 1420بار، روبرت وآخرون )

 جامعة امللك سعود.  ،الرمحن بن حممد الشعوان، الرياض
للمرحلتني االبتدائية مناهج املواد االجتماعية (. 1425)بارث، مجيس. ل 

اهلل بن إبراهيم عبد، ترمجة واملتوسطة النشاطات واملواد التعليمية
 ، الرياض.ة امللك سعودالعجاجي، جامع

التفكري األخالقي يف جمال األخالقيات ( 2005جريسات، رندا عيسى )
احليوية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدارس عمّان وطلبة اجلامعة 

. رسالة دكتوراه. كلية الدراسات الرتبوية العليا، جامعة عّمان األردنية
 .عمانالعربية، 

التفكري األخالقي وأيره على (. 1431) هذاب عبد اهلل عبد الرمحناجلوبان، 
الصحة النفسية لدى اجلاحنني يف مرحلة املراهقة مبدينة الرياض )برنامج 

اه غري منشورة، كلية رسالة دكتور ، إرشادي لفعالية التفكري األخالقي(
 ، الرياض.اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جامعةالعلوم االجتماعية، 

مقارنة أسلوبني يف فحص تقديرات (. 2010) اجلودة، ماجد حممود شريف
رسالة دكتوراه غري ، احملكمني الثنائية ملالءمة فقرات أدوات القياس

 ، عمان.، كلية الرتبية ، جامعة الريموكمنشورة
واجلادري، عدنان وقندليج، عامر وبين هاين، عبد الرزاق وأبو  احلمداين، موفق
 ،مناهج البحث العلمي أساسيات البحث العلمي(. 1426) زينة، فريد

 عمان، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.
تطوير تدريس مفاهيم مقرري التاريخ (. 1425هيم عبداهلل )احلميدان، إبرا

 ، االبتدائية واملتوسطة باستخدام برنامج حاسويبواجلغرافيا يف املرحلتني
 ، الرياض. جامعة امللك سعود،كلية الرتبية منشورةرسالة دكتوراه غري 

التفكري األخالقي دليل املعلم يف تنمية (. 1990محيدة، فاطمة إبراهيم )
القاهرة، مكتبة النهضة  ،التفكري األخالقي لدى التالميذ يف مجيع املراحل

 املصرية.
(. ممارسة التفكري األخالقي من 2016املنصف ) رحاب نبيل عبد ،خليفة

خالل تدريس بعض املشكالت األخالقية يف مادة االقتصاد املنزيل ودور 
ذلك يف تشكيل املسؤولية االجتماعية لدى تلميذات املرحلة اإلعدادية، 

 ،(1، )بطة الرتبويني العرب، ر جملة حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية
13 – 44. 

(. مستويات التفكري 2015)اخلوالدة، عز الدين  ؛الرقاد، هناء خالد
جملة كلية ردنية، خالقي وعالقتها باختاذ القرار لدى طلبة اجلامعة األاأل

 .41-18(، 25جامعة بابل، العراق،)، الرتبية األساسية
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دار املسرية  ،ان، عمّ مهارات التفكري والتعلم(. 1436سعادة، جودت أمحد )
 للنشر والتوزيع والطباعة. 

الرتبية األخالقية (. 2009) مجل، حممد جهادو  عبد الكرميسلوم، طاهر 
، اإلمارات العربية املتحدة، دار الكتاب القيم مناهجها وطرائق تدريسها

 .العريب
دراسات يف النمو (. 1438حسني، رمضان عاشور )فؤاد و  سيد، هاين

 ، عمان، دار احلامد للنشر والتوزيع.للشخصية اإلنسانيةاخللقي املعريف 
فعالية برنامج إرشادي لتنمية الذكاء (. 2008الشحتور، سامية خليل )

الوجداين يف حتسني التفكري اخللقي واسرتاتيجيات تقدمي الذات لدى 
 ، القاهرة.جامعة الزقازيق ه غري منشورة، كلية الرتبية،، دكتورااملراهقني

النمو اخللقي ( 2008اهلل)  اخلوالدة، حممود عبدو   أسيل أكرم ،الشوارب
 .ان، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمّ واالجتماعي

، القاهرة، حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية .( 2008طعيمة، رشدي أمحد ) 
 دار الفكر العريب.

م(. 2006الباسط، حسني حممد أمحد ) عبدو  املنعم، منصور أمحد عبد
، القاهرة، يس الدراسات االجتماعية واستخدام التكنولوجيا املتقدمةتدر 

 .مكتبة األجنلو املصرية
، (. املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةم2010العساف، صاحل بن محد )

 دار الزهراء.  ،الرياض
(. فاعلية برنامج معريف 2012)  سوزان محدي ،حامدو جنوى حسن  ،علي

سلوكي يف تنمية التفكري األخالقي لدى عينة من طالبات الرتبية جبامعة 
 – 155 ،(2) 5، جبامعة القصيم جملة العلوم الرتبوية والنفسيةالقصيم، 

250. 
بنمو التفكري نا تشكل هوية األعالقة (. 2001الغامدي، حسني عبدالفتاح )

لدى عينة من الذكور يف مرحلة املراهقة والشباب باملنطقة األخالقي 
(، 2، )النفسية املصرية للدراساتاجمللة الغربية باململكة العربية السعودية، 

221 – 255. 
دراسة مدى فاعلية تطبيق  .(2001مىن حسن )  ،السيد ؛فوقية، عبدالفتاح

ة للدراسات اجمللة املصريبعض االسرتاتيجيات لتنمية تفكري األطفال، 
 222 - 166 ،12، النفسية

 ،طرق تدريس الدراسات االجتماعية(. 2007) قطاوي، حممد إبراهيم
 ان، دار الفكر ناشرون وموزعون. عمّ 

( "فاعلية وحدة مقرتحة يف احلرب 2013حممد، هتاين حممد سليمان )
البيولوجية باستخدام مدخل التحليل األخالقي يف تنمية القدرة على 
اختاذ القرار وبعض مهارات التفكري األخالقي لدى الطالب املعلمني 

 32- 1، (16)2، مصر، جملة الرتبية العلميةبكلية الرتبية"، 
فعالية مقرتحة لتنمية مهارات التفكري (. 2007حممد )مصطفى، ميساء 

، األخالقي من خالل مادة الفلسفة لدى طالب الصف األول الثانوي
 ، مصر.كلية الرتبية، جامعة بنهارسالة ماجستري غري منشورة،  
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 .384 – 367 ،(3) 11، الرتبوية

مناهج الدراسات االجتماعية وأصول ( 2003نزّال، شكري حامد )
 .اجلامعي الكتاب دار ،العني ،تدريسها

برنامج مقرتح قائم على منوذج (. 2012نصر، رحاب أمحد عبد العزيز )
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(4 ،)123 – 169.  
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ABSTRACT: The study aims at analyzing the content of the Social and National Studies Textbook for the Third 

Intermediate Grade in Saudi Arabia in the light of ethical thinking skills. To achieve the study objectives; the researcher used 

the descriptive approach based on content analysis so that the subject or idea is adopted as a unit of analysis, and ethical 

thinking skills are used as a class analysis. The list consisted of 18 paragraphs and the study is applied on the Social and 

National Studies Textbook for the Third Intermediate Grade. One of the most important results of the study was that (Ethical 

sensitivity) ranked first among skills by 38.37%. Then, the (Ethical inductive skills) came second by 22.29%. The skill 

(Moral selection) came third with 22.09%. Whereas, the skill (Ethical judgment) ranked fourth among all ethical thinking 

skills by 17.15%. The researcher recommends the need to pay attention toward the skills of ethical thinking in the Social and 

National Studies Textbooks for the Third Intermediate Grade, and also embedding the contents of the Social and National 

Studies Books with all different ethical thinking skills in a balanced manner, as well as, embedding its contents with forms of 

ethical educational attitudes, and variable activities that develop ethical thinking skills in the field of “Ethical judgment”. 

Keywords: moral thinking skills, social and national studies book, third intermediate grade, content analysis. 

 


