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الثقافة االسالمية ابملرحلة الثانوية لبعض القضااي األخالقية احلديث و مدى تضمني حمتوى منهج  
     ا ملهارات اختاذ القرار األخالقي الرقميوامتالك طالهب

 امللخص

  اإلسالمية ابملرحلة الثانوية، الثقافة احلديث و مبناهج اليت ميكن تضمينها  القضااي األخالقية تعرف هدفت الدراسة 
رات هذه  فيما يتعلق مبجموع تكرا املناهجتعرف الفروق بني هذه و األخالقية،  هلذه القضااي هاوالكشف عن مدى تضمن

والتعرف على مدى  ، لدى طالب املرحلة الثانويةالرقمي وبناء مقياس مبهارات اختاذ القرار األخالقي . األخالقيةالقضااي 
(  125طالب املرحلة الثانوية مبنطقة عسري وعددهم )طبقت الدراسة على  هارات لدى طالب املرحلة الثانوية.  توافر هذه امل

البياانت من خالل   ومت مجع  (. هـ1440-39)  لعام الدراسيل اإلسالمية ابملرحلة الثانوية، افة الثقاحلديث و طالباً، ومناهج 
(  6تكون من )  لدى الطالب  الرقمي   مقياس الختاذ القرار األخالقي أخالقية، وكذلك  قضية  (  27)من  تكونت    بطاقة حتليل 
  للقضااي نتائج التحليل أن أعلى نسبة  صلت و تو  .الوصفي التحليليملنهج تمدت الدراسة على اواع. ( عبارة38حماور و )

احلديث  مناهج مل ترد يف  القضااي األخالقيةوهناك بعض الثقافة اإلسالمية للربانمج املشرتك. احلديث و منهج كانت لصاحل 
كل  ( قضية أخالقية ل14مبعدل ) ( قضية أخالقية 28وعددها )  الربانمج التخصصي ، و املشرتك  للربانمجالثقافة اإلسالمية و 

هذه املهارات  بعض طالب فقد توصلت الدراسة إىل أن وابلنسبة ملدى توافر مهارات اختاذ القرار األخالقي لدى ال . منهج
بشكل عام إىل عدم توافر    ويتضح من نتائج الدراسة  .، والبعض بدرجة متوسطة، ومهارة بدرجة ضعيفة كبرية صنفت بدرجة  

 . نوية ناهج ابملرحلة الثا ملاب  القضااي األخالقية

مهارات اختاذ القرار األخالقي   - القضااي األخالقية –  االسالمية الثقافة احلديث و مناهج   حمتوىاملفتاحية: الكلمات  
 الرقمي 
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Abstract 

The extent to which the content of the curriculum of the Islamic curriculum and 

culture at the secondary level includes ethical issues and the possession of its 

students ' digital ethical decision-making skills 

 

This study aims to clarify the ethical issues that should be Included in the Islamic 

culture curriculum of the secondary stage, as well as ensuring if these curriculums include 

the ethical issues., and the differences between the curriculums as regards to the total 

frequencies of these ethical issues, also building a standard of the digital ethical decision-

making skills among high school students, and the availability of these skills among the 

students of Secondary schools, The study was applied on (125) students of Asir Region, 

and It was applied on Islamic culture curriculums in the secondary stage, for the year 

(1439-1440). The data was compiled through an analysis card including (27) ethical 

issues. It compiled through a standard of ethical decision-making among students 

including (6) points and (38) Phrases. The current study relied on a descriptive and 

analytical methodology. The current study showed that the highest percentage of ethical 

issues was related to the Islamic Culture Curriculum common Program. There are also 

some ethical issues which were not mentioned in the Islamic culture curriculum, and 

specialized program including (28) moral issues with a rate of )14)  ethical issues for every 

curriculum. For the skills of ethical decision making, the study revealed that most of skills 

classified as high level, medial level, and low level. In general, the study showed a lack 

of these ethical issues in the curriculum of secondary grade.    
Keywords: Content of Hadeeth and Islamic Culture Curricula - Ethical Issues - Digital 

Ethics Decision Making Skills 
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 قدمة:امل

ــتخدامإن   ــها العامل اليوم ابلعصــــر   أدى  احلياة  جماالتالتكنولوجيا احلديثة يف    اســ ــمية املرحلة الةمنية اليت يعيشــ إىل تســ
ــيما مع وجود الر بة   ــتخدامهاالرقمي، ال ســــ ــًكا  ا فئة   الســــ من مجيع الفئات اجملتمعية، ورمبا تعد أكثر الفئات اجنذااًب ومتســــ

بال شـــــــــــــــك تســــــــــــــتجيـع الهتمـامـاام، وحتقق ر بـاام،  ـا جعـل الن رايت األخالقيـة واالهتمـامـات طالب املـدارس، فهي 
ــفية احل ــا  ديثة تويل اهتماماً الفلســ ــة القضــ ، انطالقاً من اي األخالقية الرقميةكبريًا بشــــبكات التواصــــل الرقمية، وتركة على دراســ

 للتقنيات احلديثة.استخدام طالب املرحلة الثانوية 

املرحلة الثانوية التقنيات حبد كبري قد يصـل إىل أكثر من اا  سـاعات يومًياا األمر الذي يشـكل   طالب  دمويسـتخ
ــتدعي اهتماًما وططًا وواعًيا حول توعية هذه الفئة   ان(، ما يعده الباحثRibble, 2006)  خطرًا عليهم حتداًي حقيقًيا، يســـــ

ا افية تؤطر ملا يســـــمى ابالســـــتخدام الرقمي األمثل واامن ألدوات التكنولوجي العمرية املؤثرة يف اجملتمع مبضـــــامني أخالقية وثق
نوعة يتنا م ومتطلبات الرتبية يف العصــــــر الرقمي خاصــــــة وأن اســــــتخدام التكنولوجيا  دوااا املتاجلديدة، أو ابلثقافة الرقمية.  

  .قية الصاحلةجملاالت احلياة، كما يعد حمورًا أساسًيا ومؤثرًا من حماور الرتبية األخال

شــبكات التواصــل الرقمية على القضــااي األخالقية، وذلك من   من خاللالن رايت الرتبوية واألخالقية احلديثة    وتركة
وية تثقيفية الســـتخدام رقمي أخالقي ،من، يســـتند ملعايري وأحكام مرتبطة ابلقيم بقصـــد نشـــر ثقافة خالل رســـم ســـياســـة توع

جيابية فيه ومحايتهم علم واللعع، متهيًدا لتهيئة الطالب لالندماج يف اجملتمع الرقمي واملشـــــــــاركة اإلأخالقية رقمية يف أماكن الت
يا، ال ســـــيما مع انتشـــــار اســـــتخدام أدوااا من قبل كافة الفئات العمرية من التأثريات األخالقية الســـــلبية النتشـــــار التكنولوج

ــعي حلماية ال ــرورة الســــــــــ ــرار لفرتة زمنية طويلة،  ا قاد لضــــــــــ طالب من احلروب األخالقية الرقمية واجلرمية الرقمية ومن األضــــــــــ
الرقمية، فبالن ر إىل واقع احلياة   الســــــتخدام  ري الســــــليم للتقنياتالصــــــحية واالجتماعية واالقتصــــــادية والفكرية النامجة عن ا

ــلبية  ري املر وبة والبعيدة ع ــرة نلحو وجود جمموعة من املمارســـــــــات األخالقية الســـــــ ن من ومة القيم، واليت تفاقمت املعاصـــــــ
الرقمي، واالعتداء على حرية ااخرين ونشــــــــــــــر اإلشــــــــــــــاعات واوو العمدي للبياانت وال   املعلوما    لإلدمانووصــــــــــــــلت  
حق املؤلف لألعمال األدبية )طوالبة، من اعتداء على امللكية الفكرية و   ، ابإلضــــافة إىل اجلرائم املتصــــلة ابوتوىواالقتصــــادي

2017 ،292.) 

ــمنه هذا اجلانع من قيم ومثل وعادات ومعايري   مهماً يعد اجلانع األخالقي جانًبا  و  ــية، مبا يتضــــــ ــخصــــــ يف بناء الشــــــ
 . اجملتمع وقواعد السلوك السائدة فيه ضوابط املناسع واملتوافق معالسلوك حتدد 

 اإللكرتونية، ابألجهةة طاً ارتباأكثر   أصـبحت قد اإلنسـان حياة على أن (Streck,2013, 18) أكدت دراسـة وقد

 ال العامل، دول القومي ملع م األمن أركان أحد املعلومات أمن وأصـــبح الدولية، الرقمية العالقات التكنولوجيا شـــكلت حيث
ــيما ــتخدمي عدد زايدة مع ســــ ــبعة إىل من مليارين اإلنرتنت مســــ ــه مليارات، األمر الذي فرض ســــ  التعليم أن مة على نفســــ

 الدول من عدد ففي والدولية، املناهج العاملية عرش على وتربعت التعليمية، األهداف تصـــــــــــــدرت بل ياة،ومتطلبات احل
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 انهيك الرقمية، الرتبية إطار منهج يف الرقمية ابألخالقيات خاصـــة مواضـــيع تطبق لياوأســـرتا وأمريكا وكندا كربيطانيا املتقدمة

 ووسـائل التقنيات أدوات وحذر مع بفطنة التعامل مؤداها واحدة بوتقة يف قيتلت اليت النوعية للتعليم، واملبادرات املشـاريع عن

 اجملتمع. أفراد لكل االتصال

األخالقية اإلســـــــالمية من خالل منهج الثقافة اإلســـــــالمية بتنمية الوازع الداخلي أو الضـــــــمري األخالقي واتم الرتبية  
ــول )عند الطالب، كما اتم بتةويدهم مبعرفة األخالق القر  ــري يف ،نية وأخالق الرســــــ ــبط النفس والســــــ ( وتدريبهم على ضــــــ

امها ابلرتبية األخالقية وتربية الن ء على أســــاس الفضــــيلة حدود اإلطار األخالقي، لذا أولت مناهج الرتبية اإلســــالمية اهتم
ا وبناء اإلرادة لديه واخللق القومي بعيًدا عن االحنالل والتفســــــخ، فاألخالق شــــــيء ضــــــروري التةان شــــــخصــــــية الفرد وتكامله
بون الرذيلة بشــــــــكل والقدرة على اختاذ القرار األخالقي، فيتعلمون االختيار بني احلســــــــن والقبيح، ولتارون الفضــــــــيلة ويتجن

 (.9-8، 2018بسيط ال يكلفهم جهًدا بعد أن ألفوا اخلري وابتعدوا عن الشر )فهد، 

أكرب حتد   تعدء، فهي  مام  ا ومســــئولية يتحملها اجلميع بال اســــتثناتعليم القضــــااي األخالقية ضــــرورة ينب ي االهت  إن
وقد أكد علماء الرتبية   (.58،  1438صـاحلني يف ذواام وأفكارهم واااهاام )العصـيل،    اً تربية أبنائناا ليكونوا أفراد  ملواجهة

، وخاصـة مناهج العلوم اإلسـالمية اليت تقوم نمية القيم واملبادئ األخالقية لدى املتعلمنييف ت  مهماً أن للمنهج الدراسـي دورًا  
ــيه الدين احلنيف، حيث تعد مناهج   ــلمة وفق ما يرتضــ ــية املســ ــخصــ ــالميةعلى بناء الشــ من أهم مرتكةات الرتبية   الرتبية االســ

الفعـال املـبادئ األخالقـية ـلدى الفرد، ن رًا ـلدورهـا على األخالق وتنميتهـا يف نفوس املتعلمني، فهي تقوم على  رس القيم و 
 يف التأثري على سلوكه.  

وأتكيًدا على ما سبق وألمهية تنمية مهارة اختاذ القرار األخالقي السليم، فقد أوصت عديد من البحوث والدراسات  
  مع ،  الدينية واالجتماعية  الب  تتعلق حبياة الط قضااي   ويه منحتالرتبية اإلسالمية، مبهارات اختاذ القرارا ملا    منهج تضمني  على  

على حل هذه   بوضوعات، والسعي لتوفري فرص حقيقية لتدريع الطال ملاب  مشكالت واقعية مرتبطة  اضرورة إعادة تضمينه
 . (2013)اخلالدي،   ااملشكالت إبداعيً 

ــالمية على وجه اخلصــــوص من أهم مرتكةات الرتبية احلديث و تعد املناهج التعليمية بوجه عام ومناهج  و  الثقافة اإلســ
 الرتبية االســــالمية( إىل أن مناهج  4،  2016خالق وتنميتها يف نفوس املتعلمني، ويف هذا اجلانع يشــــري ال امدي )على األ

واـنع األخالق والقيم وم ـاهرهـا الســــــــــــــلوكـية ـلدى املتعلمني مع ذواام ومع يف اململكـة العربـية الســــــــــــــعودـية تتمية بعـنايتهـا ج
اجلوارح، وتــدفعهم للصــــــــــــــرب واخلري واجلمــال، وذلــك من خالل االهتمــام األخرين، فهي حتثهم على طهــارة القلــع والنفس و 
و )القلم، ااـية   وـله تعـايل و ِوإَّنـ ِك ِلِعلى خقلقق  عِ ابلقيم األخالقـية وااداب املتنوعـة، انطالقـًا من ق وذـلك ألن مـناهج   (.4 َّيم 

 رًا لـدورهـا الفـاعـل يف التـأثري االجيـا  على الثقـافـة اإلســــــــــــــالميـة تقوم على  رس القيم والقضـــــــــــــــااي األخالقيـة لـدى الفرد، ن
وتوجهه، وألن ذااا عملية قيمية، والقيم والقضـــــااي األخالقية تصـــــورت العمل الرتبوي  ســـــلوكياته، و ارســـــاته اليومية والرتبية يف  

ــهم يف بقائه وهويته ورقيه و ائه، فصن كل أمة حترص على أن   ــا  من ومته القيمية اليت تســــ تر  أبنائها على لكل جمتمع إنســــ
 (.77، 1987قيم جمتمعاها، ليكونوا لبنة صاحلة يف بناء جمتمع متماسك تربطه من ومة قيمية واحدة )أبو العنني، 



 آل حمفوظ د. حممد    السحاري حممد  د.      األخالقية  للقضااي  الثانوية  ابملرحلة  اإلسالمية  والثقافة  احلديث  منهج  حمتوى  نيتضم  مدى

 6    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –الرتبوية والنفسية جملة جامعة أم القرى للعلوم 

من التحدايت يف تنمية الوعي ابلقضـــــــااي والقيم  اً لثقافة اإلســـــــالمية يف الوقت احلايل عديدااحلديث و مناهج  وتواجه  
األخالقي، واليت ميكن ااه القضااي  على اختاذ القرار    أخالقًيا، قادرجيل متةن    إعدادالهلا إىل  األخالقية، واليت تسعى من خ

املتعلق ابلقضــــااي والقيم األخالقية، وهذا يؤدي   الرتبية االســــالميةضــــعف الرصــــيد املعريف عند وططي    إجياز أمهها فيما يلي 
ــمينها. ــعف االهتمام بتضـــ ــة الرقمية منهاملعرفة املنافية للقيم ا  إىل ضـــ ــادم ملر وبة خاصـــ ــراعات أو التصـــ ا، وهو ما يعرف ابلصـــ

على اســــــتشــــــراف احلاجات   الرتبية االســــــالميةداف مناهج  ضــــــعف قدرة أه  .الرتبية االســــــالميةالفكري عند وططي مناهج  
الرتبية ة ملناهج  ضــــــــعف األنشــــــــطة العلمية املصــــــــاحب  املســــــــتقبلية للمتعلم واجملتمع، ذات العالقة ابلقيم والقضــــــــااي األخالقية.

الرتبية حمتوى مناهج  ضــــــعف التناســــــع بني    ، اليت تؤدي إىل التحفية وقلة املثابرة لتنمية القيم واملبادئ األخالقية.االســــــالمية
 (.65 -64، 1438والقضااي األخالقية اليت جيع تنميتها لدى الطالب )العصيل،  االسالمية

قد نصــــــــــــت على جمموعة من األهداف العامة   الرتبية االســــــــــــالميةملناهج على الر م من أن وثيقة األهداف العامة  و 
، ال الرتبية االســــالمية، إال أن أهداف  (2006)وزارة التعليم،    ة مجيع اجلوانع األخالقية من معارف ومهارات وقيماملتضــــمن

 أوصـــــــــتاملر وبة فقط، وقد    حتقق  رس القيم والقضــــــــــااي اليت تنمي األخالق لدى املتعلمني، إال بتوضــــــــــيح القيم األخالقية
 (.2016(، ودراسة ال امدي )2014(، ودراسة عقاال )1429من الدراسات العلمية، كدراسة املالكي ) عديدلذلك 

لدى الطالب من خالل وتنميتها  ن هذه املناهج ادف من خالل تناوهلا لواقع القضــااي والقيم األخالقية  مع العلم أ
األخالقية اليت متكنهم من التعامل مع املشـــكالت احلياتية وهذا ما أكدت عليه دراســـة ت والقيم  دراســـتها جمموعة من املهارا

 (.2007(، ودراسة اجلمايل )2005(، ودراسة اخلوالدة )1424الصاحل )

هوم املف هذا تطبيق من املنت ر واألثر األخالقية الرقمية املمارســــــات إســــــهامات يف بيان جاءت ،وملعاجلة هذا الواقع
 على تقوم اليت الرئيســة اواور وكذلك حتديد االســتخدامات والتطبيقات هلذه اوددة الضــوابط وحتديد واســعة، االتجم على

والتصـــرفات(،والتواصـــل  الســـلوكيات تضـــبط العامة )معايري إلكرتونية واألخالقيات ااداب وهي  الرقمية، أســـاســـها األخالق
 والوصـول )ويقصـد التكنولوجيا(، ابسـتخدام التعليم والتعلم من كل على )وتشـتمل عليملتوا للمعلومات( )التبادل اإللكرتو 

 واملمارســات األفعال كافة عن اإللكرتونية واملســؤولية )املســؤولية اجملتمع( ، قضــااي يف الفاعلة اإللكرتونية تســهيل املشــاركة  ا

ــمل واحلقوق )حيث ااخر(، واحرتام والتقيد ابلقوانني ــالمة الرقمي( ، ابلعامل عالقة له كل من قوقحلا هذه تشـــــــــ  والســـــــــ

 اإللكرتونية احلماية الذاتية )االحتياطات أو واألمن الرقمي(، العامل يف والرقمية املادية من الســـــــــالمة كل على )وتشـــــــــتمل

 املســتقبل، هي ياوالتكنولوج للمســتقبل، الطلبة واخلصــوصــية(، فال اية النهائية من عملية الرتبية هي إعداد الســالمة لضــمان

مناســـــــع   ري هو وما مناســـــــع هو ما املســـــــتخدمني يعرفون مجيع أن افرتاض ميكن ال التكنولوجية  اســـــــتمرار الت ريات ومع
(Ribble, Bailey& Ross,2004, 177) . 

ــااي الالزمة ابملؤشـــــــــرات الطلبة تةويد يتم وحىت  ذلك نفص الطلبةا لدى لتنميتها وصـــــــــوالً  األخالقية الرقمية  ابلقضـــــــ

 ,Ribble& Bailey) ااتية ابملراحل واملتمثلة الرقمية، الوعي ابلقضــــــــااي األخالقية تنمية الطلبة مبراحل مرور يســــــــتدعي

2006) 



 آل حمفوظ د. حممد    السحاري حممد  د.      األخالقية  للقضااي  الثانوية  ابملرحلة  اإلسالمية  والثقافة  احلديث  منهج  حمتوى  نيتضم  مدى

 7    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –الرتبوية والنفسية جملة جامعة أم القرى للعلوم 

اإلحاطة  ااوز يعين وذلك التكنولوجية،  ابلوســائط ليصــبحوا مثقفني يؤهلهم مبا الطالب بتةويد الوعي  وتقعىن مرحلة .1
  .التكنولوجيا لتلك املر وبة  ري االستخدامات تبصر انتقااًل ملرحلة األساسية، واملعارف ةوالربجمي املادية ابملكوانت

ومبا  واالكتشــاف، املخاطرة على يشــجع مناخ يف اســتخدام التكنولوجيا على ابملقدرة املوجهة  وتقعىن املمارســة مرحلة .2
 مناسع.  ري هو التكنولوجية وما االستخدامات من مناسع هو ما إدراك من ميّكن

 اســــــــــــــتخـدام كيفيـة حول مثـاليـة إجيـابيـة  ـاذج املرحلـة بتقـدمي هـذه وتقعىن :والقـدوة املثـل وإعطـاء النمـذجـة مرحلـة .3
ــةا البيت من كل يف التكنولوجيا للقدوة   اذج ومعلمني ،ابء من ابلطالب اويطة تلك النماذج تكون حىت واملدرســ

 هلم. قدوة الطلبة يتخذها أن ميكن احلسنة

ــلوك  ويف وحتليل الراجعة الت ذية مرحلة .4 ــة فرص للطالب املرحلة يتاح هذه السـ ــتخداماام مناقشـ الرقمية  للتقنيات اسـ
 أتمل خالل من للتكنولوجيا الســليم االســتخدام نقد ومتيية على املقدرة امتالك ملرحلة وصــوالً  الصــفية،  ال رف داخل

 .ملمارساام ذا 

األخالقية  املهارات إىل توضــــــــــيح أهم (Simsek & Simsek,2013)ة  هدفت دراـســـــــــ ذلك فقد    على  وأتكيداً 
 إىل النتائج حيث أشـارت الرقمية احلالية، ابملمارسـات قياسـاً  اجلديدة ومناقشـتها الرقمية الرقمية كصحدى أبعاد قضـااي املواطنة

 احلايل التدفق إىل وأشــــــــــــارت الرقمية، قيةالقضــــــــــــااي والقيم األخال احلديثة ومفهوم التكنولوجية اراتامله بني عالقة وجود

 املواطنة و ارسـات مع متطلبات يتناسـع اجلديدة التكنولوجيا خالل من اجملاالت شـىت يف اوتوى العلمي وزايدة للمعلومات

 من انبعة قرارات على اختاذ مســاعدام أجل من مصــداقيةا وذات موثوقة ملعلومات حاجة الناس ظل يف ســيما ال الصــاحلة،

ــاركة  :وهي عوامل، بعدة الرقمية ابملواطنة اجلديدة املرتبطة املهارات وأتثري ذاتية، قناعة  املواطن، وحقوق عرب اإلنرتنت، املشـــ

 كما الرقمية، يعرف ابهلوية ما وظهور واملبادئ، والقيم االجتماعي، التواصــــل واإلنرتنت، وشــــبكات التكنولوجية، والقدرات

ــارت ــل أن إىل النتائج أشـ ــااي األخالقية مفهوم مع بدأت ابلتعامل الرتكية طاتالسـ ــتمل اليت الرقمية القضـ  على املعلومات تشـ

 .ابجملتمع اخلاصة األعراف والقيم مع يتوافق مبا والثقافية واالجتماعية، الرقمية،

ــانية ذات التأثري القوي   حتســــــــــني نوعيتها، يف جناح احلياة و   والفاعلوتعد عملية اختاذ القرار من أهم املهارات اإلنســــــــ
ــرة  عديداً تم ذلك على املتعلمني أن يتخذوا  وحي ــااي معاصـــــــــــ من القرارات األخالقية فيما يواجههم من مشـــــــــــــكالت أو قضـــــــــــ

 (.331، 2004، و،خرون )الرمياوي

ملية ية هي أحد األعمدة األســـــــاســـــــية اليت متكن الفرد من تتبع التطورات والقضـــــــااي األخالقية اولية والعاومبا أن الرتب
يتســــــــلح  كرب قدر من وكذلك األاثر اليت تنتج عنها، لذا فعليها أن تعمل من خالل مناهجها الدراســــــــية على إعداد جيل  

(، إذ حيتاج كل فرد إىل 2،  2007ية يف خدمة اجملتمع )علم الدين،  املعارف واملهارات ملواجهة احلياة، و ارســــــــــة دوره  جياب
اليومية، وأن يكون لديه القدرة على املشـــــــــــــاركة اإلجيابية يف القضـــــــــــــااي املتعلقة ابلتكنولوجيا اســـــــــــــتعمال املعرفة الختاذ قراراته  

ــا األخالقية الرقمية أمر ضــــروري لتنمية  القضــــااي ولفهم إلدراك املتعلم فمســــاعدة  (.10،  2009)عيد،    اي األخالقيةكالقضــ
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ــاعـدهم  خالقي الرقمي اـلذيطالب املرحـلة الـثانوـية، ذـلك الوعي األ  ـلدى  األخالقي الرقميالوعي   ــات  يســــــــــــ على املمـارســــــــــــ
  .أثناء استخدام التقنيةالسلوكية الصحيحة والسليمة 

 الثقافة اإلســــالمية للقضــــااياحلديث و  مناهج  تضــــمنياحلالية للتحقق من مدى  الدراســــة    جاءت  ســــبق  وبناًء على ما
 الرقمي.طال ا ملهارات اختاذ القرار األخالقي وامتالك  األخالقية الرقمية

 : الدراسةمشكـــلة  

الثقافة اإلســـالمية ابملرحة الثانوية يف احلفال على األخالق العامة، احلديث  ن رًا للدور الفعال الذي تقوم به مناهج  
ملا هلا من   اإلسـالمية،الرتبية  فقد أوصـت عديد من الدراسـات السـابقة والبحوث  مهية تدريس القضـااي األخالقية يف مناهج  

 ا ،  (2014اجلهيمي )ة  ، ودراـســــــــ (2013أبو لطيفة )  ، ودراســـــــــة(2011املتعلمني، مثل دراســـــــــة عمران )ثري يف نفوس  أت
 واملعارف مبجموعة من القيم الطالب تةويدمن خالل    ذلكويتمثل    يؤدي للتعامل األمثل مع األدوات التكنولوجية الرقمية،

 تســمح اليت الضــوابط وبناء التفكريية املختلفة، للمهارات وامتالكهم ة،الســليم االااهات الســتخدامها، وإكســا م املناســبة

ابملناهج الدراسـية وأتثريها القضـااي األخالقية    للدور اإلجيا  لتضـمني  ون راً   .التكنولوجيا املناسـبة السـتخدام الكيفية فهم هلم
 املناهج ابقة أكدت على أمهية تضــــــــــــمنيمن الدراســــــــــــات والبحوث الـســـــــــــ  عديدالعلمية واحلياتية، فصن نتائج  على اجلوانع  

(، املالح 2013(، حممد )2010القية معاصـرة مثل دراسـة كل من  الوسـيمي )التعليمية ومناهج العلوم الشـرعية قضـااي أخ
 (.1438(، العصيل )2014)

ــرورية، حيث ينب ي أن يكون لدى القرد القدرة   وتعد  القرار األخالقي  اذختعلى اتنمية اختاذ القرار من اجلوانع الضـــ
الطالب على التفكري املســتقل للتوصــل إىل اســتنتاجات تدعمها الشــواهد، يؤكد خرباء الرتبية أمهية تدريع  لذلك  ،  املناســع

 وملناهج احلديث  (.2007وتشــــــــــجيع اختاذ القرار من خالل فهم ال واهر واملشــــــــــكالت ومالح تها وتفســــــــــريها )معوض،  
ــى ان،  نمية الوعي األخالقي الرقمي لدى املتعلمنيتطيع القيام به يف تـســـ ت  دور أســــاســــي  الثقافة االســــالميةو  طالقاً من مقتضــ

ضـــــــــوء ما ســـــــــبق حتددت   يف  وتنمية مهارات اختاذ القرار األخالقي الرقمي.دور هذه املناهج الدراســـــــــية يف تنمية األخالق،  
ة الثانوية للقضــااي األخالقية، ومســتوى امتالك يف مدى تضــمني مقررات الرتبية اإلســالمية يف املرحلمشــكلة الدراســة احلالية  

 الثانوية ملهارات اختاذ القرار األخالقي الرقمي.ب املرحلة طال

 أسئلة الدراسة:

   ااتية تسعى لإلجابة على األسئلة   فصن الدراسةسبق يف حتديد مشكلة الدراسة  ما  إىل استناداً 

 ؟ الثانويةابملرحلة   الثقافة اإلسالميةاحلديث و مبنهج اليت ميكن تضمينها   األخالقية ا القضاايم −
 ؟ الرقمي مهارات اختاذ القرار األخالقيما   −

 ؟ األخالقية الثقافة اإلسالمية ابملرحلة الثانوية للقضااي احلديث و منهج   تضمنيما مدى   −
 ؟  رهممن وجهة ن الرقمي  ملهارات اختاذ القرار األخالقيامتالك طالب املرحلة الثانوي  مستوى ما   −
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فيما يتعلق مبجموع   ةالثانوي  الثقافة اإلســـــالمية ابملرحلةاحلديث و   منهجيبني  ذات داللة إحصـــــائية  توجد فروق  هل   −
 ؟(الربانمج التخصصي، الربانمج املشرتك) ابختالف املنهج الدراسي تكرارات للقضااي األخالقية ما تضمنته من

 هداف الدراسة: أ

 هدفت الدراسة احلالية إىل  

 . الثقافة اإلسالمية ابملرحلة الثانوية احلديث و مبناهج اليت ميكن تضمينها  األخالقية لقضااي ابقائمة   إعداد −
 مهارات اختاذ القرار األخالقي لدى طالب املرحلة الثانوية. لقياس   مقياس إعداد −

 . اي األخالقيةضا لقلبعض االثقافة اإلسالمية ابملرحلة الثانوية احلديث و مناهج   تضمني عن مدى   الكشف −
 لدى طالب املرحلة الثانوية.  مهارات اختاذ القرار األخالقي تعرف مستوى توافر   −

  للمرحلة الثانوية الربانمج التخصصي، الربانمج املشرتكالثقافة اإلسالمية و  احلديث مناهجفروق بني ال الكشف عن −
 . أخالقية ما تضمنته من قضااي فيما يتعلق مبجموع تكرارات  

 أمهية الدراسة:

 تكمن أمهية الدراسة فيما يلي  

التوجهات  الثقافة اإلسالمية ابملرحلة الثانوية، وذلك لتأكيد احلديث و تعةية القضااي األخالقية الرقمية مبناهج  −
 .  األخالق الرقمية اإلسالمية يف احلفال على 

  الثقافة اإلسالمية ابملرحلة الثانوية،احلديث و   مبناهجنها  أمهية تضم   وأتكيدها على  القضااي األخالقية، مهية    ارتباطها −
 . أثناء استخدام التقنية الرقمية  ا سيؤثر على سلوكيات املتعلمني  

الثقافة  احلديث و تةويد املعلمني مبعلومات ذات فائدة علمية حول أهم القضااي األخالقية ومدى تضمينها يف منهج  −
 ناء تدريسهم.  ث أاإلسالمية، وكذلك الرتكية عليها 

ابملرحلة الثانوية، من  الثقافة اإلسالمية احلديث و حمتوى منهج وتصميم  لبناء إعطاء رؤية تصورية جديدة مقرتحة  −
األخالقية مبا ينمى   تضمينها للقضااييف ضوء الثقافة اإلسالمية احلديث و تقدمي تصورًا جديًدا ملطوري منهج خالل 
  ذه القضااي.   الوعي

   إلسالمية.استجابة لدعوة وتوصيات خرباء الرتبية بضرورة احلفال على اهلوية األخالقية ا هذه الدراسة د تع −

هذه  ودراسة إمكانية تضمني    أخرى،   ملناهج فتح ،فاق جديدة أمام الباحثني من خالل إجراء دراسات حتليلية أخرى   −
 .املناهج  ذه  األخالقية الرقميةالقضااي 
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 سة:مصطلحات الدرا

ســــــــلوك   يفاليت تؤثر  األخالقية  القضــــــــااي األخالقية إجرائًيا   ا جمموعة من القضــــــــااي    انيعرف الباحث  القضــــــااي األخالقية:
معــايري للحكم على   ــا يؤثر على اختــاذ القرار األخالقي الرقمي، وهي ،طالب املرحلــة الثــانويــة أثنــاء تفــاعلهم مع التقنيــة

 .حلة الثانويةبية اإلسالمية ابملر واملضمنة مبقررات الرت هم، سلوك

ـتاحـة ا اختـيار القرار األخالقي املـناســـــــــــــــع من ـبداـئل مإجرائيـًا   ـ   انيعرـفه الـباحثـ   :الرقمي  القرار األخالقي اختـاذارات  مهـ 
والقدوة، األخالقي، وتتضـمن املهارات التالية  توجيه النية   القرار إىل للوصـول املوضـوعي والتفكري الدراسـة على ومتعددة بناءً 

واملصــــــــــادر، والشــــــــــعور ابملســــــــــؤولية، وتوجيه االنفعاالت، والتفكري والنتائج املرتبة على القرار األخالقي، واألهداف واملعايري  
 والسلوك وااللتةام األخالقي.

 حدود الدراسة: 

 تنطلق الدراسة من احلدود ااتية  
 .  الربانمج التخصصي ، و الربانمج املشرتك ، لثانوية حلة اابملر  الثقافة اإلسالميةاحلديث و مناهج   احلدود املوضوعية: −
 ( هـ1439)  الدراسي العام  احلدود الزمانية: −
 . )إدارة تعليم أ ا( طالب املرحلة الثانوية مبنطقة عسري التعليميةاحلدود املكانية:  −

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

:  :الرقمية األخالقية القضااي أوالا

 وعلى،  يف كافة اجملاالت  وازدهارها البشــرية تقدم إىل أدت ،ورقمية  وتكنولوجية علمية تطورات احلايل العصــر يشــهد

 ولذلك،  والتفكري للجدل  املثرية األخالقية املشـــــــــــــكالت من عديداً  أحدثت أ ا إال التطورات، هذه إجيابيات من الر م

ــااي هذه أصـــــبحت ــاعدام الطالب  لتدريع املربني اهتمام حمط القضـــ ــليمة، أخالقية قرارات اختاذ على ومســـ  من متكنهم ســـ

 .األضرار وقوع من تقلل أو متنع بطريقة الرقمية املستحداثت مع التعامل

 املختلفة، التكنولوجية املســـتحداثت حتكم  وأخالقية، قيمية وأحكام ضـــوابط عن ابلبحث مهتماً  العامل أصـــبح حيث

 أن إىل  والبحوث  الدراســـات من العديد أشـــارت قدلو ،  كرامته له وحيفو اإلنســـان فعين الذي  الصـــحيح املســـار يف وتوجهها

ب  ذه القضــــــــااي من الطال من توعية والبد ،اتواجملتمع األفراد تثري ابتت  املعاصــــــــرة واألخالقية  العلمية القضــــــــاايكثري من  
ــمينها اب ــيةخالل تضـــــــــ  ,Blades& Kim) (،Dunlop, Humes, Clarke & Martin, 2011)  ملناهج الدراســـــــــ

Anthony,2014( ،)Jho, Yoon, & Kim, 2014  ،)يف جديد كاااه وقضـــــــاايه العلم أخالقيات  ظهرت ولذلك 
 ذلك ساانعك أدى إىل  األمر الذي،  العلمية  الثقافة أبعاد أحد القضـــااي هذه مناقشـــة فقد أصـــبحت،  املناهج  وتطوير تعليمال

ــنوات يف بدأوا حيث الرتبوينيا على ــااي  القيم بتدريس ةاألخري  الســـــ  ا وجيةالتكنول ابملســـــــتحداثت املرتبطة األخالقية والقضـــــ
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 وتنمية ،وبواقعهم املعي   حبياام  ترتبط اليت القضــــااي هذه فهم يف للمشــــاركة الطالب لدفع الرئيســــة الوســــائل  إحدى لكو ا

 .(2012)نصر،  حوهلا اسبةنامل القرارات اختاذ مهارات وإكسا م لديهم، واألخالقية واالجتماعية الشخصية القيم

األخالق مبجموعة القواعد الســـــــــــلوكية اليت حتدد الســـــــــــلوك اإلنســـــــــــا  وتن مه وينب ي أن   (1983)  مكروم  يعرف
يتخذها االنسان فكراً وسلوكاً ملواجهة املواقف اخللقية املختلفة واليت تربز امل ةى االجتماعي لسلوكه مبا يتفق وطبيعة ااداب 

على  حيكم الذي العلم وأنه اجملتمعات، يف حتيا اليت ت البشـريةالكائنا لسـلوك املعياري والعلم  ا    وتعرفتماعية.  والقيم االج
 مجعي اســـم والســـلوك للســـلوك، معياري علم كذلك معياري، وهو علم إًذا فاألخالق وابخلطأ، ابلصـــواب الســـلوك هذا مثل

ــلوك ميية وهذا ما ابالختيار، يقوم اخالهل من اليت احلرية وتلك لألفعال االختيارية، ــان سـ  ويف من الكائنات،  ريه عن اإلنسـ

وتعرف األخالقيــات الرقميــة ابملعــايري (. 27-26، 2000إرادتــه )وليــام،   مبحض الفعــل تعــديــل أو ت يري مقــدور الفــاعــل
 الوقت املعاصر، وادف إىل حتديد األخالقية اليت اتم بشكل عام يف العالقة والتفاعل ما بني البشر والتكنولوجيا الرقمية يف

يعرف الباحثان القضــــــــــــــااي و  (.Ward,2014العالقة التواصــــــــــــــلية والتفاعلية أخالقياً، حبيث تعمل على زايدة الوعي ) هذه
 األخالقية اليت تؤثر على ســــلوك طالب املرحلة الثانوية أثناء تفاعلهم معإجرائًيا   ا جمموعة من القضــــااي  الرقمية  األخالقية  

واملضـــــمنة مبقررات الرتبية اإلســـــالمية م على ســـــلوكهم،  التقنية  ا يؤثر على اختاذ القرار األخالقي الرقمي، وهي معايري للحك
 .ابملرحلة الثانوية

حاســــوبًيا، وكذلك  تواصــــالً  هناك  ن التأكيد  لوجيا املعلوماتوتكنو   القضــــااي األخالقية الرقمية بني العالقة وتتضــــح
 .Horniak, V. 2004, 34)) للسلوك وت يري هذه العالقة ابألخالق اإلنسان الرقمية أفعال ربط

 مبجموعـة من القيم الطالب تةويـد يف ابلـدرجـة األوىل يكمن التكنولوجيـة الرقميـة، األدوات مع األمثـل والتعـامـل

 اليت الضـوابط وبناء التفكريية املختلفة، تللمهارا وامتالكهم السـليمة، االااهات السـتخدامها، وإكسـا م املناسـبة واملعارف

 الرقمية املمارســــات بيان يف  (Ribble)  ريبل إســــهامات جاءتو   التكنولوجيا،  املناســــبة الســــتخدام الكيفية فهم هلم تســــمح

 دوحتدي االســـتخدامات والتطبيقات هلذه اوددة الضـــوابط وحتديد واســـعة جماالت م علىاملفهو  هذا تطبيق من املنت ر واألثر
 والتجارة، والوصــول والتعليم، العامة، والتواصــل، واألخالقيات وهي  ااداب الرقمية، أســاســها املواطنة على تقوم اليت اواور

 . (Ribble, Bailey& Ross, 2004) الذاتيةاحلماية  أو واألمن والسالمة، واحلقوق، واملسؤولية،

ــااي  وتنمية اكســــاب الطالع القيم األخالقية ويتم ذلك من خالل   على  عتمدي  الطالع  لدى  األخالقية  الوعي ابلقضــ
ــية وانعكاس ذلك من ــمني هذه القيم ابملناهج الدراســــــ ــئة  خالل  تضــــــ  يتعلم، حيث  االجتماعي  التفاعلو   االجتماعية،  التنشــــــ

  ابجملتمع.  أثناء مشاركته ابخللقية تتسم جيع أن مواقفه أن الطالع

 :الرقمية القضااي األخالقيةو  ابملرحلة الثانوية سالميةالثقافة اإلاحلديث و منهج اثنياا: 

 نعي  الذي العصــر مسي حىت احلياة املعاصــرة، مناحي مجيع يف هائالً  ات ريً  االتصــال وشــبكات احلاســوبلتطور   إن

 ومشلت مات،واحلكو  األفراد واملؤســــســــات  ا يقوم اليت والوظائف املهام يف مجيع احلوســــبة عملية الرقمي، لدخول ابلعصــــر
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 واألخالقيات الرقميةو، وتعين األخالقيات اجلديدة ابألخالقيات لالهتمام امللحة ذلك الضـــــــــرورة فأوجد اجملاالت، وتلف

ــر بني ما والتفاعل العالقة يف عام اتم بشـــــــــكل اليت األخالقية املعايري وتلك الرقمية  الوقت يف والتكنولوجيا الرقمية البشـــــــ

ــلية هذه فحص إىل وادف املعاصـــــر،  هذه ضـــــمن الوعي املرجو زايدة على تعمل حبيث أخالقياً، والتفاعلية العالقة التواصـــ

 (.Ward, 2014)  العالقة

 العامل  ذا املتعلقة من التســـــــاؤالت ســـــــلســـــــلة طرح خالل من الرقمية األخالق عن واضـــــــحة تكوين فكرة ميكن و

ــية النصـــوص حول الرقمي، ــبة واللهجة الل ة ةطبيع وحول والعوامل االفرتاضـ ــادات املبادئ للتواصـــل، وطبيعة املناسـ  اليت واإلرشـ

 أو البعض بعضـها مع املصـادر مج هذهود املتوفرة املصـادر اسـتخدام كيفية مراعاة كذلك على اإلنرتنت، معني جمتمع حتكم

 قوانني توجد ال أنه اجلماهري، مع وكيفية تكوين والعام، اخلاص بني املقاربة إمتام كيفية إىل معنّي، إضــــــــافة جلمهور ت يريها

 حتكم اليت الصـارمة القوانني التفاعل مثل هذا يكافئ حبيث الرقمي، والتفاعل التواصـل كيفية يف قواعد السـلوك حتكم صـارمة

 مي،الرق التواصـل يف تطبيقها جيع اليت يف األخالقيات االهتمام برز ولذلك لوجه، وجهاً  واوادثة يف التواصـل السـلوك قواعد

و ري  الالئقة  ري الرسـائل من اإللكرتو  الربيد تنقية برامج وظهرت أخالقية، بطريقة االتصـال إلدارة املناسـبة واختاذ األسـاليع
 .املهمة و ري الالئقة  ري الرقمية من الصور الرسائل أو املواقع حمتوايت تنقية وكذلك فيها، املر وب

(Ess, C. and Thorseth, M. 2010: pp. 163-180) 
 من هناك فليس بعينها، حيكمها ثقافة وال معني، جمتمع يف تتحدد ال فهي الرقمية ابلعاملية، األخالقياتوترتبط  

ــيطرة جهة ــمن إجياد متحكمة أو مسـ  اليت الرقمية اإلعالم حالياً أخالقيات أمهها ومن املطلقة، األخالقية املعايري وتطبيق تضـ

ــاكل مع تتعامل ــاتالقياألخ املشـــ ــائل يف املختلفة واملعايري ة واملمارســـ ، 2017)األمحد، عمر، هديع،    الرقمية اإلعالم وســـ
258.) 

ــااي (2009)األمحدي، ويرى ــمني والقضــ ــية املداخل هو أحد األخالقية ابملناهج التعليمية أن تضــ ــبة التدريســ  املناســ

 اختاذ وتتطلع أخالقية، ومعضـــالت اجتماعية مضـــامني حتملواليت   ،االجتماعية التكنولوجية والقضـــااي املســـتحداثت لتعليم

ــية ــخصــ ــااي ااه أخالقية مواقف شــ حتديد  كيفية على الطالب إىل تدريعويهدف     .معها التعامل عن النامجة اجلدلية القضــ
بناء  من للتمكن العلمي، والتفكري املواقف حتليل على وتنمية قدرام حتقيقها، املطلوب واألخالقية القيمية األهداف وصـيا ة
واجتماعي )أبو  وأخالقي قيمي قرار إىل للوصــــــول جمموعة العمل، ضــــــمن والتعاون، االتصــــــال قيم ودعم املعىن، ذي التعلم

 يف  ودوره  ااخرين  مبسـامهة  فيشـعر  املتعلم  األخالقية لدى  املسـؤولية  تنمية  لتحقيق  تسـعى  فاملناهج التعليمية  (.2012شـاهني،
، وتعد (24،2001وانفع،  واملبادئ األخالقية يف حفو متاسـك اجملتمع وسـلمه العام )سـليمانلضـوابط  أمهية ا  ويقدر  اجملتمع
الثقافة اإلسـالمية من أهم املناهج اليت تسـتهدف إعداد املواطن الصـاحل املتمسـك ابلقيم والعادات والتقاليد احلديث و مناهج  

الثقافة احلديث و من خالل تضــــــــمني القضــــــــااي األخالقية مبنهج  و   واملبادئ اليت تتماشــــــــى والقواعد األخالقية داخل اجملتمع.
حفو اهلوية الثقافية للمجتمع، فتدريس القضــــــــــــااي األخالقية يعكس أ ا  الســــــــــــلوك يتحقق  ملرحلة الثانوية،  اإلســــــــــــالمية اب

ــا  املمارس فيه، والبد أن نلحو ان جمتمعات اليوم هي جمتمعات متنوعة األجناس واألعراق مبا حي ــرورة الرتكية اإلنســـــ تم ضـــــ
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ــية )اجلالد،   ــااي األخالقية ابملناهج الدراســـــــــ إىل   ى(، كما حتدد ال اايت الكربى للمجتمعا ليســـــــــــع45،  2013على القضـــــــــ
 (.25، 2016ادة هللا عة وجل )ال امدي، بحتقيقها، وفًقا لل اية األوىل من خلق اإلنسان املتمثلة يف ع

الثقـافـة اإلســــــــــــــالميـة ابملرحـة الثـانويـة يف احلفـال على األخالق احلـديـث و هج ون رًا للـدور الفعـال الـذي تقوم بـه منـا
ملا   الرتبية االسـالميةمن الدراسـات السـابقة والبحوث  مهية تدريس القضـااي األخالقية يف مناهج   عديد  العامة، فقد أوصـت  

 .(2014اجلهيمي )ة ، ودراس(2013أبو لطيفة ) ، ودراسة(2011هلا من أتثري يف نفوس املتعلمني، مثل دراسة عمران )

ــية اليت  احلديث و ويعد تدريس مناهج   ــالمية من أهم املناهج الدراســـــ ــرعي يف   ادف لتعميقالثقافة اإلســـــ املنهج الشـــــ
ــية الطالب بناًء كاماًل وفق التعامل مع ااخرين   لدى طالب املرحلة الثانوية، وااللتةام اباداب واألخالق، وبناء شــــــــــــخصــــــــــ

وتتفق هذه األهداف مع خصـــــــــــائص املرحلة الثانوية واملتمثلة يف  و   (.270،  1416)وزارة التعليم،  رعية  الضـــــــــــوابط الـشــــــــــ 
ــدار ا ــيلة، وتةداد قدرة الفرد على اصــ لقرارات والتفكري عن طريق القرارات العملية، ومن املتطلبات املفاهيم املعنوية مثل الفضــ

املرحلة الثانوية حنو القضـــــــــااي األخالقية الرقمية  ارســـــــــة العادات واألدوار لتنمية مهارات اختاذ القرار األخالقي لدى طالب  
 (. 1429املالكي، اد اجملتمع )االجتماعية والتكيف السوي مع أفر 

 (Decision Making Skills):   األخالقي الرقمي اختاذ القرارمهارة : اثلثاا  

ــليمالرقمي  القرار األخالقي   اختاذ عملية إن  معينة مواقف أو حاالت ملواجهة أو قائمة مشــــــكالت ةاجلملع تتم الســــ

تكون  قد أو واجلوانع األبعاد ومعروفة واضــــــــحة القائمة املشــــــــكالت تكون ، وقدحمددة أهداف لتحقيق  أو الوقوع حمتملة
ــة ــبة  امضــــ ــباب وأبعادها لعمقها ابلنســــ ــتطال ذر  احل لكن األســــــاس يف موجودة  ري تكون قد أو هلا، املكونة واألســــ ع واســــ

ــتدعي احلاالت كل يف نقوم حدوثها، لذلك بتوقع تنبأن اناعل اويطة ل روفا يلةم  ما كل بتجميع القرارات اختاذ اليت تســــ
ــكلةحييط   ما وحتليل ،ومعلومات بياانت من ــاعد،  وتلفة من ظواهر وعوامل  ابملشــــ  حتديد بعد القرار إىل الوصــــــول يف لتســــ

 .أجله من اختذ الذي اهلدف لتحقيق مناسباً  ريكون القرا أن أجل من وتقييمها البدائل

 وضـــوابط وجود أســـس يتطلع البدائل أفضـــل واختيار ،ةســـريع  موافقة حتديدويتطلع اختاذ القرار األخالقي الرقمي  

 (.232، 2016احلناوي، ) العائد األمثل النتقاء النتائج تلك ومقارنة بديل كل من النتيجة لقياسعلمية 

 :الرقمي األخالقي القراراختاذ مفهوم رابعاا: 

موقف يتطلع قرارا   هو، إذ أن عملية حل املشــــكلة  وثيقاً   رتبط مفهوم اختاذ القرار مبفهوم حل املشــــكالت ارتباطاً يو 
ا إىل وجود جمموعة من البدائل اوتملة حلل املشــــكلة،  ا يدفع الفرد إىل حلل هذه املشــــكلة، حيث تشــــري هذه املهارة ضــــمنً 

 .كريالتفعملية 
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فـــصن مهـــارة اختـــاذ القرار، هي عمليـــة معرفيـــة فكريـــة، تنطوي على جمموعـــة من الفعـــاليـــات العقليـــة، كـــاالنتبـــاه  ،لـــذا
ــأن موقف  ــم بشـــــــــ واإلدراك واملبادأة، من أجل حتقيق اهلدف اودد، بعد التعريف ابلبديل املطلوب بتأن وروية، الختاذ حســـــــــ

ــكل )الطائي،   ــتلةم حت44،  2001مشـــ ــكلة،  (،  ا يســـ واقرتاح البدائل واحللول املمكنة، واختيار البديل األنســـــع، ديد املشـــ
 .(Krasch ;Carter,2009,477) وإصدار حكم على فعالية القرار الذي مت اختاذه

 معينة جدلية أو علمية بشــــأن قضــــية هلا املتاحة البدائل بني من املناســــع البديل ختياراب ويعرف مفهوم اختاذ القرار

 املتوفرة العلمية املعلومات يف ضــوء بدقة، البدائل متحيص بعد مناســع، حل إىل أخالقي للوصــول بشــكل التفكري إىل حتتاج

 .(74، 2018)العلوية، أمبوسعيدي،  لديها

متاحة   قي املناسع من بدائلاختيار القرار األخال   نه  إجرائًيا  مفهوم اختاذ القرار األخالقي الرقميالباحثان    ويعرف
تضـمن املهارات التالية  توجيه النية والقدوة، ياألخالقي، و  القرار إىل للوصـول املوضـوعي والتفكري الدراسـة على ومتعددة بناءً 

قي، والنتائج املرتبة على القرار األخالواألهداف واملعايري واملصــــــــــادر، والشــــــــــعور ابملســــــــــؤولية، وتوجيه االنفعاالت، والتفكري  
 والسلوك وااللتةام األخالقي.

 : القرار  اختاذ خطواتخامساا: 

 يكمن االختالف هذا اخلطوات، ومرد عدد حتديد يف الباحثون اختلف وقد خطوات، بعدة القرار اختاذ عملية متر

 :يلي فيما هذه اخلطوات وتتمثل احلذف، أو اإلضافة وليس اخلطوات، يف التفصيل درجة يف

 :كلةشامل حتليل مرحلة . أ

 احلل، نصــف يعد للمشــكلة الســليم التشــخيصف املشــكلة، وتشــخيص فهم إىل الوصــول هو املرحلة هذه يف اهلدف

 االحنرافات مالح ة املعايري، حتديد   التالية ابخلطوات متر املشــكلة حتليل املشــكلة، ومرحلة حتديد يف اكبريً  اوقتً  ختصــيص أي

 .االحنراف أسباب دوحتدي بدقة، االحنرافات وصف املعايري، عن

 املشــكلة  أبداً   نعرف  املعايري فلن  توجد مل  وإذا  ما،  مشــكلة  ملعرفة  تســتخدم  عالمات  عن عبارة  املعايري   املعايري  حتديد ▪
 عادة  املعلم  عاتق  على  تقع  مســؤولية  املعايري  خطري، وحتديد  مســتوى  إىل  تصــل  أن  بعد  بوجودها  نعرف  أو  املوجودة،

 .العليا اإلدارة قبل من اجملاالت يف بعض حتدد أن ميكن أ ا من الر م على

 املعيار. عن األداء يف أي احنراف مراقبة وهي املعايري، حتديد بعد الثانية اخلطوة املعيار  تعد عن االحنرافات الحوم ▪

 كل األســباب نصــف أن فيجع ،واختاذ قرار  ا  معينة مشــكلة حل إىل نصــل أن أردان إذا بدقة  االحنرافات صــفو  ▪

 .دقيق بشكل  ا اويطة روفوال 

 ونعمل اخلطوات السـابقة، يف مجعها مت اليت املعلومات على االعتماد املرحلة هذه يفويكون  االحنراف    سـبع ديدحت ▪

 .يف الرأي والتحية الذاتية إىل يؤدي ما وهذا الشخصية اخلربات على ابالعتماد املشكلة حتديد على
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 مرحلة صنع القرار: .1

 التالية  اخلطوات إتباع ذلك من خاللو  املشكلة املناسع حلل القرار إىل الوصول حلةاملر  هذه يفويتم 

 يبني لنا وهذا املشــكلة، حل بعد املوقف اعليه يكون أن ينب ي حندد األهداف اليت أن ويعين   القرار أهداف ديدحت ▪

 اجملال. هذا يف تقدمنا مدى

ــكلة، حلل لدائالب من عدد  جياد نقومحيث     البديلة احللول ديدحت ▪ ولكن  ،ياإلبداعالتفكري    خالل من وذلك املشـ
 املشــــكالت أن يف حني  بنجاح، الســــابق يف اربتها متت حلول على كاالعتماد األخطاء، بعض أحياانً قد حتدث  

 .جديدة وبدائل حلول إجياد يف االبتكار من يقللو  احلل فشل إىل يؤدي ا  ،ال روف سعحب متشا ة ليست

 عن البياانت كل  مجع ويتم للقرار، حمدد هدف كل مع ابملقابل بديل قياس على تعتمد وهي   البديلة احللول يميقت ▪

 .بديل كل

 أن  بد ال القرار اختاذ قبل ولكن القرار، اختاذ يتم املرحلة، هذه يف بديل  أفضل ريااخت ▪

 اهلدف املطلوب. سيحقق ديلالب هذا أن من والتأكد اختياره مت الذي البديل مع ومطابقته اهلدف مراجعة تتم ▪

 .(235، 2003(، )العيد، 32-26، 2002)لعويسات،  أخطاء على حيتوي ال البديل هذا أن من التأكد ▪

 : التنفيذ مرحلة .2

 هذه يف نصــــل البدائل، أفضــــل واختيار  املشــــكلة، وحتديد للمعلومات، مجع من الســــابقة، اخلطوات كل إجراء بعد

  مها قسمني إىل اخلطوات هذه وتنقسم ارالقر  وتنفيذ التطبيق إىل املرحلة

 نن ر املرحلة هذه ويف  ه،وخطوات هأســلوب وبيان،  تنفيذال برانمج أو خطة حتديد من البد القرار اختاذ بعد   احلل تنفيذ ▪

 إىل يرجع والتنفيذ القبول ومقدار  ،املعلم قبل من التعليمات تلقيهم بعد ،املتعلمني  ا يقوم اليت  التنفيذ عملية أن إىل

 ،1999  )كشـك،  تعلمنيوامل املوقف وطبيعة القرار،  أمهية حيددها املشـاركة ومسـتوى أرائهم،  بداء لآلخرين املشـاركة
180). 

 األخطاء وتصــويع،  اإلجناز وطرق العمل إجراءات مراجعة من خالل اإلجناز عمليات خالل وذلك   والرقابة املتابعة ▪
 يكون قد  الذي العملي تطبيقال وبني البداية يف للعمل كفوائد ،اعتمادها مت اليت الن رايت بني تربز اليت والت ريات

 حل يف فاعليته مدى حندد لكي متواصـل بشـكل مراقبته جيع القرار تنفيذ بعدف ،األوىل املرحلة يف تصـوره مت ملا  والفاً 

ــكلة،  حل على عمل قد القرار يكون أن ميكن  فمثالً  حتدث، أن ميكنها أخطاء أو احنرافات  أي مراقبةابلتايل  و  املشـ

 تعد واملراقبة املتابعة عملية فصن لذا منت رة،  ري أخرى مشـــكالت أو مشـــكلة أوجد املقابل يف لكنه  ،واحدة مشـــكلة
 (.james, 2009, 211- 214) جيدة بصورة وتنفيذه القرار اختاذ عملية لنجاح ضرورية عملية
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 عناصر عملية اختاذ القرار:سادساا: 

   ( 2004،334)الرمياوي و،خرون،    صر اليت مت حتديدها، كعناصر أساسية يف عملية اختاذ القرارة من العناهناك جمموع

املعرفــة حول القرار و،اثره وبــدائلــه واحتمــاليــة حــدوث كــل بــديــل، وبعض متخــذي القرار مييلون إىل املعلومــات  هي  ▪
 مثل  البحث عن معلومات تةيد عما هو مطلوب، لذلك قد تنشأ عدة مشكالت

 أتخري القرار. ▪

 تراجع قدرة متخذ القرار، نتيجة عدم قدرته يف التعامل مع املعلومات املتنوعة. ▪

 ائي للمعلومات.االستخدام االنتق ▪

 التسرع يف اختاذ القرار أو اميده. ▪

 البدائل  وميكن حتديدها من خالل عملية البحث. ▪

 ا يف كل بديل.املعايري  زهي السمات والشرو  واملتطلبات الواجع توافره ▪

من األهداف  ولطئ عديد من متخذي القرار، حينما يضــــــــعون البدائل من دون التفكري ابألهداف املراد حتقيقها   ▪
 خالل اختاذ القرار.

 التفضيالت  وتعكس فلسفة متخذ القرار، فقيم املتعلم هي اليت حتدد تفضيالته. ▪

ــيًئا، فنوعية القرار ال ترتبط مبخرجاتهنوعية القرار أو جودة القرار  وهو تقدير ما إذا كان ال ▪ ، فالقرار قرار جيًدا أو ســــ
  والقرار السيئ قد ال يعتمد على املعلومات وميكن ان يكون له نتائج جيدة.اجليد قد حيدث ورًجا جيًدا أو سيًئا، 

 :الدراسات السابقة

ــة يم الطلبة ملواقع إىل اســـــــتقصـــــــاء أثر تصـــــــم هدفت) Willmot & Wellens 2004ويلموت وويلنز )  دراســـ
البيولوجية. أجريت الدراسـة على طلبة السـنة الثانية نرتنت على تعلمهم للقضـااي األخالقية يف العلوم  كرتونية عرب شـبكة اإلإل

نتائج   وتوصــلت.  واســتخدم املنهج التجريييف اململكة املتحدة،     (Leicester)ختصــص علوم بيولوجية يف جامعة ليســيســرت
حول هذه القضـــااي، ويف اســـتخدام املصـــطلحات اخلاصـــة   الطالبلومات  ســـناً واضـــحاً قد حصـــل يف معهذه الدراســـة أن حت

 ة. يف فريق، وتصميم املواقع اإللكرتوني العمل ا، وزايدة وعيهم  ا، إضافة إىل تطوير مهارات نوعية 

العمل الفريقي  خالل ا من إبداعيً  واختاذ القرار   حل املشكالت على هدفت  Bahret al(  2006)  ابهريت دراسة  
اإلبداعي للمشكالت يف التعلم اجلماعي، حيث تكونت   اختاذ القراروذلك من أجل الكشف عن فعالية  يف التعليم العام،

  ( فرقة مدرسية، مت تقسيمها إىل جمموعتنيا اريبية درست ابستخدام احلل اإلبداعي للمشكالت 24عينة الدراسة من )
قة التقليدية، وابستخدام أدوات قياس نواتج العمل الفريقي يف  اية العام  ابستخدام الطري، وضابطة درست واختاذ القرار 

واختاذ القرار  سرتاتيجية احلل اإلبداعي للمشكالت إ فاعلية الدراسي،  ولعامني دراسيني متتاليني، أشارت نتائج الدراسة إىل 
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ابملسؤولية، والتفكري اإلبداعي، واختاذ   عضاء، والشعور االتصال بني األيف تنمية مجيع مقاييس نواتج العمل الفريقيا ك
 القرارات، وذلك لصاحل أفراد اجملموعة التجريبية. 

ا، يف صنع  أثر طريقة حل املشكالت إبداعيً  لتوضح ( ,Mumford;et al) ( 2010ميفورد )  جاءت دراسة و 
( طالبا وطالبة، من  258نة مكونة من )تجارية، لدى عيت املهنية والالقرار األخالقي، يف اجملاالت التعليمية، وإدارة البياان 

جامعات جنوب  رب الوالايت املتحدة األمريكية، يف ختصص العلوم البيولوجية والطبية واالجتماعية،    منمتطوعني    بطال
،  قضية ( 12-8ا، مث تقدمي فقرة لكل طالع، حتوي ما بني )على حل املشكالت إبداعيً  بومن خالل تدريع الطال

راراام وردود أفعاهلم األخالقية، من خالل استبيان أعد هلذا ال رض، حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة  جيل ق وتس
 إجيابية بني حل املشكالت إبداعيا، وبني القدرة على اختاذ القرارات األخالقية. 

ــة عمران ) ــالمية لتنمية القيم واليت هدفت إىل التعرف على فاعلية برانمج مقرتح يف الثقافة    (2011دراســـــــ اإلســــــــــ
وي، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي واملنهج التجريي لتحقيق أهدافها، وأعد األخالقية لدى طالب الصف األول الثان

ها يف حمتوى كتع العلوم الشـــرعية، كما أعد برانجًما الباحثان اســـتبانة تضـــمنت أربعا واانني قيمة وقضـــية أخالقية ينب ي توافر 
س مدى حتقق أهداف الربانمج املقرتح اليت أثبتت نتائج  الثقافة اإلســــالمية، واختبارًا حتصــــيلًيا واختبار مواقف لقيامقرتًحا يف

 الدراسة فاعليته يف تنمية القيم األخالقية لدى الطالب.

هدف البحث قياس أثر اكتســــــــاب احلكمة يف تنمية التفكري (  2012)  اجلغيمان، عبدهللاأيوب، عالء؛  دراســــــة  
ــعودية  القراراختاذ    ومهاراتجلديل  ا ( من 64. وتكونت العينة من )لدى طالب جامعة امللك فيصــــــــــل ابململكة العربية الســــــــ

ــام العلمـية واألدبـية،   ــاركني يف الربانمجاألقســــــــــــ ، وتطبيق مقـياس وـقد مت تطبيق مقـياس تطور احلكمـة الختـيار الطالب املشــــــــــــ
بني متوســــــــــطي درجات التطبيق   النتائج وجود فروق دالة احصــــــــــائياً   وأظهرت.  القرارالتفكري اجلديل املنطقي، ومقياس اختاذ  

  بعض األبعاد.يكن هناك أتثري للربانمج على  لبعض األبعاد، وملوالبعدي القبلي 

هــدفــت إىل التعرف على دور منــاهج الرتبيــة اإلســــــــــــــالميــة يف تنميــة القيم  ( دراســــــــــــة2013وأجرى أبو لطيفـة )
رحلة األســاســية العليا يف مجهورية مصــر العربية، واســتخدمت الدراســة املنهج الوصــفي، واشــتملت األخالقية، لدى طالب امل

رة حتتوي على جمموعة ( فق30( طالًبا، وقام الباحثان  عداد اســـــــــــتبانة تكونت من عدد )234نة الدراســـــــــــة على عدد )عي
الرتبية اإلســــــــــــالمية يف تنمية القيم األخالقية   متنوعة من القيم األخالقية اإلســــــــــــالمية، وأظهرت نتائج الدراســــــــــــة دور مناهج

  .واإلسالمية لدى طالب املرحلة األساسية العليا

 التعليق على الدراسات السابقة:

أثر تصميم الطلبة ملواقع إلكرتونية  دراسة  هدفت إىل  و   ،اسة مت عرض بعض الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدر  .1
 Wellens & Willmot ( 2004ويلموت وويلنة )كدراسة    ضااي األخالقيةعرب شبكة االنرتنت على تعلمهم للق

(، ودراسات  2013(، ودراسة أبو لطيفة )2011وبعض الدراسات هدفت لتنمية القيم األخالقية كدراسة عمران )  ،
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  ، وأثر طرق تدريسية يف صنعBahret, et, al( 2006ابهريت )أخرى هدفت لقياس فعالية اختاذ القرار كدراسة 
قياس  هدفت  (  2012)  اجل يمان و ب،  أيو ، ودراسة  ,Mumford;et al  ( 2010كدراسة ميفورد )القرار األخالقي  

 . القرار اختاذ  ومهاراتأثر اكتساب احلكمة يف تنمية التفكري اجلديل  

هج  ، والبعض ااخر املنالتجريياملنهج  بعضهاتنوعت عينة الدراسة اليت مشلتها الدراسات السابقة، واستخدمت  .2
 . الوصفي

القضااي األخالقية والقيم األخالقية  تنمية    يفالربامج والطرق التدريسية وتصميم املواقع االلكرتونية  أثبتت النتائج دور   .3
 لدى الطالب. مهارة اختاذ القرار و 

واختاذ  لدى الطالب،  القضااي األخالقية أ ا تعرضت ملوضوع  يف الدراسات السابقة بعض تتفق هذه الدراسة مع  .4
مبناهج   الرقمي مدى توافر القضااي األخالقي للتعرف على  ادفواختلفت مع الدراسات السابقة يف أ ا  القرار، 

  الدراسة، عينة ، طالب املرحلة الثانوية مبنطقة عسريالثقافة اإلسالمية ابملرحلة الثانوية، ومدى امتالك احلديث و 
 ملهارات اختاذ القرار األخالقي.  

:منهج وإجراءات الدراسة  

منهج الدراسة:  الا: أو   

حيث يعد هذا املنهج أحد أشكال التحليل والتفسري العلمي املن م   ،الوصفي التحليلي الباحثان املنهج  استخدم
 . الثقافة اإلسالمية ابملرحلة الثانويةاحلديث و مبناهج املضمنة   القضااي األخالقية  على والتعرفالوضع الراهن  لوصف 

   الدراسة وعينتها:اثنياا: جمتمع 

طالب املرحلة الثانوية مبنطقة عسري، وتكونت عينة الدراسة من طالب الصف الثالث  جمتمع الدراسة من  تكون 
  والربانمج التخصصي )مسار العلوم اإلنسانية( ، )ن ام مقررات( الربانمج املشرتكومنهج ، ( طالباً 125الثانوي وعددهم )

 اإلسالمية ابملرحلة الثانوية.  والثقافة للحديث  ات(  )ن ام مقرر 

 :  والصدق والثبات  الدراسة  أدات اثلثاا: بناء 

اليت ميكن    األخالقيةقائمة القضااي  ل  متضمنه بطاقة حتليل اوتوى    أداة الدراسة األوىل يف متثلت    بطاقة حتليل احملتوى: .1
الثقافة  احلديث و مناهج واليت يف ضوئها مت حتليل  ة الثانوية، الثقافة اإلسالمية للمرحل و  احلديث  مبناهجتضمينها 
وقد اعتمد الباحثان على بعض   . (4واليت يوضحها جدول رقم ) ابملناهج  تضمينهاللكشف عن مدى اإلسالمية 

ر  لتحديد اواو ، واليت مت العرض هلا أثناء استعراض الدراسات السابقة، األدبيات والدراسات السابقة حول املوضوع 
عرض   من خالل بطاقة التحليل . وقد توفر فيها الصدق والثبات، حيث مت التحقق من صدق والعبارات الفرعية

قيقها  األداة على جمموعة من أعضاء هيئة التدريس كمحكمني لألداة، وذلك ملعرفة مدى صالحية األداة ومدى حت
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الثقافة اإلسالمية للقضااي األخالقية،  حلديث و ا لألهداف املوضوعة ألجلها، واملتمثلة يف دراسة مدى تضمن مناهج  
. وبعد مجع األداة من  داخل كل حمورءمتها وانتمائها على مدى وضوح العبارات، ومال كما تضمن الصدق احلكم

معدة   األداة ، وأصبحت اوكمني، وإجراء التعديالت وفقًا اراء األداةومراجعة ، تفريغ نتائج التحكيماوكمني مت 
ما النهائية وصاحلة للتطبيق بعد حذف بعض العبارات نتيجة لتكرارها وتداخلها مع بعض العبارات ومت  يف صورا

 فرعية.   ( عبارة 30)على  يف صوراا النهائية  بطاقة التحليل  تضمنتحيث  ،إضافة بعض العبارات 

وبفاصل زمين مقداره شهر بني  الثقافة اإلسالمية، احلديث و  عادة حتليل مناهج قام الباحثان ساب الثبات وحل
   ( 2009( )أبو عالم، Cooperكوبر )  ةابستخدام معادل التحليلني،  

 

 
 

مطمئنني إىل   الباحثني%(  ا جيعل  95االتفاق بل ت )وبعد حساب معامل االتفاق توصل الباحثان إىل نسبة 
 (  2004لبطاقة التحليل )طعيمة، الثبات  قام الباحثان حبساب وابستخدام معادلة هولسيت، عملية التحليل نتائج 

 

 
 

 ( 1جدول )

لبطاقة التحليل  نسبة الثبات   

 احملور نسبة الثبات 

850.  القضااي األخالقية  

مرتفعة ومقبولة   وهذه النسع، ( 0.85)  نسع الثبات وبل ت لبطاقة التحليل ( نسبة الثبات 1ويوضح اجلدول )
 . الثبات للثقة يف 

اختاذ القرار   مهارات لقياس مستوى يف مقياس  أداة الدراسة الثانية  متثلت  مهارات اختاذ القرار األخالقي: مقياس  .2
والدراسات السابقة حول املوضوع  وقد اعتمد الباحثان على بعض األدبيات    .املرحلة الثانوية األخالقي لدى طالب  

ياس اختاذ القرار  مق. وقد توفر فيها الصدق والثبات، حيث مت التحقق من صدق لتحديد اواور والعبارات الفرعية
عرض األداة على جمموعة من أعضاء هيئة التدريس كمحكمني لألداة، وذلك ملعرفة مدى   األخالقي من خالل 

هداف املوضوعة ألجلها، واملتمثلة يف قياس مستوى امتالك طالب املرحلة الثانوية  صالحية األداة ومدى حتقيقها لأل
داخل  متها وانتمائها ئعلى مدى وضوح العبارات، ومال  لصدق احلكمملهارات اختاذ القرار األخالقي، كما تضمن ا

   =  نسبة االتفاق
عدد مرات االتفاق                         

X 100 
 عدد مرات عدم االتفاق +  االتفاق عدد مرات 

   =  الثبات   معامل
                                2 * عدد مرات االتفاق

 
 لثان جمموع التحليلني األول وا         
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،  األداة ومراجعة  ،  ج التحكيمتفريغ نتائومناسبة العبارات ملستوى الطالب. وبعد مجع األداة من اوكمني مت    كل حمور
بيق بعد حذف  معدة يف صوراما النهائية وصاحلة للتط األداة ، وأصبحتاوكمنيوإجراء التعديالت وفقًا اراء 

(  6املقياس ) ن تضمحيث  ، بعض العبارات نتيجة لتكرارها وتداخلها مع بعض العبارات ومت إضافة بعض العبارات 
صدق االتساق الداخلي  ( عبارة فرعية )مؤشر(، ومت التحقق من صدق املقياس أيضاً من خالل حساب  38حمور، و)

 (   2)اجلدول  ذلك  ويوضح  ياس، لعبارات املق

  (2) جدول

 ككل   املقياس جمموع وبني حمور كل  جمموع  بني بريسون ارتباط معامالت

 ( 0.01)  مستوى  عند دال  االرتبا  **. 

  ، (0.01) مستوى  عند  إحصائية داللة ذات املقياس  حماور جلميع االرتبا   معامالت أن  ( 2جدول ) من يالحو
  ضوء   ويف  .ككل  املقياس ومع اواور بقية مع  االتساق من  عالية بدرجة  يتمتع املقياس حماور  من  حمور كل  أن إىل هذا ويشري
  على  تطبيقه  نتائج يف  ثقة  ويعطي  الداخلي،  التساقا  من مرتفعة  بدرجة  يتمتع وحماوره بعباراته  املقياس فصن ةالسابق  النتائج
 . املرحلة الثانوية طالب 

  

 

 توجيه النية والقدوة 
األهداف واملعايري 

 توجيه االنفعاالت  الشعور ابملسؤولية  واملصادر 
التفكري والنتائج  
املرتتبة على القرار 

 األخالقي 

وااللتزام السلوك 
 األخالقي 

معامل  
 االرتباط 

معامل   الداللة 
رتباط اال  

معامل   الداللة 
 االرتباط 

معامل   الداللة 
 االرتباط 

معامل   الداللة 
 االرتباط 

معامل   الداللة 
 االرتباط 

 الداللة 

1 0.531 0.000 0.504 0.000 0.475 0.000 0.571 0.000 0.641 0.000 0.388 0.000 
2 0.689 0.000 0.609 0.000 0.545 0.000 0.528 0.000 0.655 0.000 0.538 0.000 
3 0.418 0.000 0.466 0.000 0.501 0.000 0.671 0.000 0.580 0.000 0.541 0.000 
4 0.595 0.000 0.503 0.000 0.510 0.000 0.562 0.000 0.616 0.000 0.472 0.000 
5 0.563 0.000 0.562 0.000 0.491 0.000   0.656 0.000 0.475 0.000 
6   0.408 0.000 0.456 0.000     0.570 0.000 
7     0.461 0.000     0.354 0.000 
8     0.297 0.001       
9     0.384 0.000       
10     0.371 0.000       
11     0.545 0.000       
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 ( 3جدول )

ملقياس اختاذ القرار األخالقينسبة الثبات   

املقياس حماور  ات بنسبة الث   

 0.708 توجيه النية والقدوة 

واملعايري واملصادراألهداف   0.687 

 0.697 الشعور ابملسؤولية 

 0.708 توجيه االنفعاالت

 0.748 التفكري والنتائج املرتتبة على القرار األخالقي

 0.675 السلوك وااللتةام األخالقي 

 0.806 اإلمجايل 

وأن مجيع اواور بدرجة متقاربة يف  تتمتع بدرجة ثبات عالية،  املقياسيالحو أن مجيع حماور ( 3يوضح اجلدول )
، وكانت  مقروئية وال جيد فيها أي تناقض ابلنسبة للطالبلل ذات درجة عالية ياس كانت أسئلة املقوهذا يعين أن  الثبات، 

      ختاذ القرار األخالقي.  مقياس امرتفعة ومقبولة للثقة يف ثبات   وهذه النسع ،  ( 806.0) نسبة الثبات جلميع حماور املقياس  

   :تطبيق مقياس اختاذ القرار األخالقي جراءات : إرابعاا 

الدراسة    أداةوطبقت    ، [ طالباً 172[ مدارس اثنوية و]4ر عينة من املدارس الثانوية مبنطقة عسري مشلت العينة ]اختيا
  املقياس ومت تصحيح  مقياس اختاذ القرار األخالقي، قياس ثباته ن ام مقررات ل  طالب املرحلة الثانوية من على عينة مص رة 

حيث    ،على العينة األصلية ابملدارس   اختاذ القرار األخالقي   مقياس مث تطبيق    ،ة ومراجعته وفق نتائج تطبيقه على العينة املص ر 
وبلغ عدد  ،  الفقرات إجابة واحدة لكل    يتضمن  ااخر( لعدم اكتمال جةء منها، واجلةء  47، ومت استبعاد )[ 172مت تطبيق ]

نتائج البحوث   ار الن ري وما أسفرت عنهكتابة النتائج ومناقشتها يف ضوء اإلطو  حتليل البياانت ، مث[ طالباً 125]العينة 
 . والدراسات السابقة 

   :اختاذ القرار األخالقي  : تصحيح املقياس خامساا 

اوور الثا   ،  مؤشرات(  5)  تضمناوور األول  ،  حماور   سته األخالقي بصورته النهائية من    القرار اختاذ  مقياس    تضمن 
(  5)  تضمن اوور اخلامس ، مؤشرات ( 4) تضمناوور الرابع ، ؤشراتم( 11) تضمناوور الثالث ، مؤشرات( 6) تضمن 

على   ومتت االجابة ، الرابععرض النتائج املتعلقة ابلسؤال كما هو مبني يف ، مؤشرات ( 7)  تضمن اوور السادس ، مؤشرات 
مت تصحيح املقياس  و (، أبداً دائماً، أحياانً، ) من الطالب ابختيار اإلجابة املناسبة من وجهه ن رهم وهي املقياس  عبارات

 . رة )أبداً( ( للعبا1( للعبارة )أحياانً(، و رقم )2( للعبارة )دائماً(، ورقم )3)بوضع رقم  
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وىف ضوء درجات قطع مقياس أداة الدراسة،   احلسا بناًء على قيمة املتوسط  املوافقة متت ولتحديد درجة التوافر/
رجة التوافر / املوافقة حيث مت حتديد طول فرتة املقياس الثالثي املستخدمة يف هذه األداة  وذلك ابعتماد املعيار التايل لتقدير د

      ب املدى (، ومت حسا3   1)

مث إضافة   (، 0,67=  2/3والذي مت تقسيمه على عدد فرتات املقياس الثالثة للحصول على طول الفرتة ) ( 2= 1 - 3)
الفرتات كما   لباقيذلك لتحديد احلد األعلى للفرتة األوىل وهكذا ابلنسبة ( و 1) وهي املقياس  يفهذه القيمة إىل اقل قيمة 

 (  9هو مبني جدول ) 

 ( 4) جدول

 حتديد درجة التوافر/املوافقة   

 درجة املوافقة  النسب الوزن   الفرتة 
1  – 1,67  1- 1,67 ضعيفة بدرجة    

1,68  – 2,35  1,68  – 2,35  بدرجة متوسطة  
2,36 -3  2,36  – 3 رجة كبرية بد   

نتائج الدراسة ومناقشتها:  امساا:خ  

 إجابة السؤال األول: 

الثقافة احلديث و   مبناهجما القضــــــــــــااي األخالقية اليت ميكن تضــــــــــــمينها  و  نصـــــــــه:الذي    األولالســـــــــؤال   عنأوالا: اإلجابة  
 ؟واإلسالمية ابملرحلة الثانوية

واملؤمترات العلمية املتصلة  السابقة  األدبيات والدراسات الرتبوية   على ابالطالع الباحثاناألول قام  السؤال    عن لإلجابة  
ومت عرض القائمة على جمموعة   أخالقية،  ( قضية 38ومت بناًء على ذلك إعداد قائمة أولية مكونه من ) األخالقية، لقضااي اب

اليت ميكن   األخالقيةم القضااي لتحديد أه ، من اوكمني من أعضاء هيئة التدريس إلبداء ،رائهم ومالح اام حول القائمة
احلديث للتعليم الثانوي )ن ام مقررات( الربانمج املشرتك، واحلديث التعليم الثانوي )ن ام مقررات( الربانمج  توافرها يف 

( أصبحت القائمة بصوراا  %80بنسبة )  اوكمونوبعمل التعديالت اليت اتفق عليها  صصي )مسار العلوم اإلنسانية(، التخ 
يف احلديث للتعليم  اليت ميكن تضمينها  األخالقية ( يوضح القضااي 5. وجدول )أخالقية ( قضية 27ئية مكونة من )النها

   مج التخصصي )مسار العلوم اإلنسانية( الربانو الثانوي )ن ام مقررات( الربانمج املشرتك،  
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 ( 5جدول )

 ااي األخالقية القض

اآلاثر السلبية لالستخدام الغري مالئم للتقنية  امللكية الفكرية 
 الرقمية 

الرقابة الذاتية للتصرفات 
 األخالقية 

 ،داب احلوار اإلسالمي أخالقيات املعلومات )توظيف التقنية أخالقياً(  اخلصوصية الفردية 
 ة األخطاء األخالقية معاجل  توجيه االنفعاالت احرتام وتقدير حقوق األخرين

  االلتةام األخالقي  األمانة 
  نشر األخالق الفاضلة  اإلحسان لآلخرين
  األخالقية أتصيل املبادئ والقيم  العدالة االجتماعية 

  املراجعة الذاتية للتصرفات األخالقية  عدم التعرض لآلخرين ابإليذاء 
  ر ااخرين احرتام أفكا اختيار اوتوى بناًء على معايري أخالقية 

  توجيه ااخرين للتعامل األخالقي الصدق 
  األخالق والتوافق االجتماعي  إثراء اوتوى أخالقياً 

  التعاون على الرب والتقوى أثناء التعامالت األخالقيةالتفكري اإلجيا  
  تقدير اإلجنازات العلمية لآلخرين  الثقافة الرقمية )املصداقية يف نقل املعلومات(

 : الثانإجابة السؤال 

 وما مهارات اختاذ القرار األخالقي؟و  الذي نصه:   الثانالسؤال   عن: اإلجابة اثنياا 

املتصلة مبهارات  السابقة األدبيات والدراسات الرتبوية  على ابالطالع  الثا  قام الباحثانالسؤال  عن لإلجابة 
على جمموعة   هعرض و ، األخالقي  اختاذ القرار  مقياس لقياس مهاراتاختاذ القرار األخالقي، ومت بناًء على ذلك إعداد 

األخالقي اليت  مهارات اختاذ القرار من اوكمني من أعضاء هيئة التدريس إلبداء ،رائهم ومالح اام، لتحديد أهم 
صورته  يف  املقياس تضمن اوكمونالتعديالت اليت اتفق عليها  ، وبعملالثانوية  لدى طالب املرحلةميكن توافرها 
 .  ( يوضح مهارات اختاذ القرار األخالقي 8وجدول ) الختاذ القرار األخالقي مهارة ( 38النهائية من )

 : الثالثإجابة السؤال 

مية ابملرحلة الثانوية  الثقافة اإلسال احلديث و منهج  تضمني ما مدى و  الذي نصه:  الثالث السؤال  عن : اإلجابة اثلثاا 
 ؟و األخالقية  للقضااي 

  ، ولإلجابة عن هذا السؤال استخدام الباحثان أسلوب حتليل اوتوى، يف ضوء بطاقة حتليل اوتوى اليت مت إعدادها 
 التالية  . ومتت عملية حتليل املناهج وفق اخلطوات متضمناً التكرارات والنسع املئوية 

الثقافة  و الثقافة اإلسالمية للتعليم الثانوي )ن ام مقررات( الربانمج املشرتك، واحلديث  و   احلديث االطالع على منهجي   −
  -هـ  1439، للعام الدراسي  اإلسالمية التعليم الثانوي )ن ام مقررات( الربانمج التخصصي )مسار العلوم اإلنسانية( 

 هـ. 1440
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  مج املشرتك، والربانمج التخصصي )مسار العلوم اإلنسانية( احلديث للتعليم الثانوي )ن ام مقررات( الربان قراءة منهجي   −
حيث تضمنت القراءة احلرفية للنصوص، والقراءة الضمنية، وحتليل النصوص لتعرف القضااي األخالقية املتضمنة  

  ما.  
 . ( 342)  خالقيةاألاجلمل والفقرات اوللة واملتضمنة القضااي  وقد بلغ عدد    ،اعتماد اجلملة والفقرة كوحدات للتحليل  −
احلديث للتعليم الثانوي )ن ام مقررات( الربانمج املشرتك، واحلديث التعليم  تسجيل التكرارات لكل قضية متضمنة يف   −

 تائج التحليل  ( التايل ن 6ويوضح اجلدول ) . الثانوي )ن ام مقررات( الربانمج التخصصي )مسار العلوم اإلنسانية( 

 ( 6جدول )

 الثقافة اإلسالمية )الربانمج املشرتك( احلديث و خالقية ونسبها املئوية حسب توافرها يف منهج تكرارات القضااي األ

 م القضااي األخالقية  التكرارات  النسبة املئوية 
 1 امللكية الفكرية  0 0

 2 اخلصوصية الفردية  0 0
 3 حقوق األخريناحرتام وتقدير  18 86.8

 4 األمانة  4 97.1
 5 ن لآلخريناإلحسا 25 3.12

 6 العدالة االجتماعية  0 0
 7 عدم التعرض لآلخرين ابإليذاء  10 9.4
 8 اختيار اوتوى بناًء على معايري أخالقية  0 0
 9 الصدق  19 4.9
 10 إثراء اوتوى أخالقياً  0 0
 11 التعامالت األخالقيةالتفكري اإلجيا  أثناء  0 0
 12 يف نقل املعلومات(الثقافة الرقمية )املصداقية  4 97.1
 13 اااثر السلبية لالستخدام ال ري مالئم للتقنية الرقمية  0 0
 14 أخالقيات املعلومات )توظيف التقنية أخالقياً(  0 0
 15 توجيه االنفعاالت 0 0
 16 االلتةام األخالقي  47 2.23

 17 نشر األخالق الفاضلة  5 46.2
 18 قية أتصيل املبادئ والقيم األخال 42 7.20

 19 املراجعة الذاتية للتصرفات األخالقية  0 0
 20 احرتام أفكار ااخرين  0 0
 21 توجيه ااخرين للتعامل األخالقي 2 99.0
 22 األخالق والتوافق االجتماعي  9 4.4
 23 والتقوىالتعاون على الرب  13 4.6
 24 تقدير اإلجنازات العلمية لآلخرين  0 0
 25 للتصرفات األخالقية الرقابة الذاتية  0 0
 26 ،داب احلوار اإلسالمي 5 46.2
 27 معاجلة األخطاء األخالقية  0 0
  اجملموع  203 100%
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كانت االلتةام األخالقي، حيث بلغ تكرارااا  أعلى نسبة ظهور للقضااي األخالقية  أن ( 6جدول )يالحو من 
(،  % 7.20)(، وبنسبة بل ت  42، حيث بلغ تكرارااا ) أتصيل املبادئ والقيم األخالقية . يليه  ( % 2.23(، وبنسبة بل ت )47)

(، وبنسبة بل ت  5حيث بلغ تكرارااما )  اإلسالمي ،داب احلوار ، و األخالق الفاضلةنشر وأقل نسبة لبعض القضااي مثل  
(،  % 97.1)(، وبنسبة بل ت 4يث بلغ تكرارااما )ح  ألمانة ، و الثقافة الرقمية )املصداقية يف نقل املعلومات( (، و % 46.2)

( هي  % 70حيث حدد الباحثان نسبة )الثقافة اإلسالمية، احلديث و وهناك عدد من القضااي األخالقية مل تتضمنها مناهج 
الثقافة  احلديث و   جنه مب النسبة املقبولة تربوايً بناًء على دراسة الواقع وما مت حتديده من قبل الدراسات الرتبوية، وهذا  ري متوفر  

  (، % 8.23  -   % 1) تراوحت نسع التوافر هلذه القضااي األخالقية وفق املناهج من نسبة    ، حيثاإلسالمية )الربانمج املشرتك( 
وابلتايل   ،( %2.23ووفق اواور الفرعية لبطاقة التحليل فقد كانت أعلى نسبة توافر ) (، 47 - 2بني )وكانت التكرارات 

الثقافة اإلسالمية  احلديث و لبعض هذه القضااي األخالقية يف حمتوى مناهج  أن نسبة التوافر ة إىل توصلت الدراسة احلالي 
، ومل يرد بعض هذه القضااي األخالقية وخاصًة القضااي األخالقية املتعلقة  كان قليالً )الربانمج املشرتك(    للمرحلة الثانوية
مت حتديد هذه املوضوعات وفقًا للةمن املتاح   املنهج وقد تضمنها موضوعات أخرى  وجود على  وهذا يدل . ابلتقنية الرقمية 

توافر   وعدم  ا أثر على احتواء مجيع املوضوعات األخالقية اليت ينب ي تضمينها ابملناهج. ، لتدريس هذه املوضوعات
ث تعةية القيم  اختالف إدراك مصممي املناهج ومطوريها من حيو موضوعات تعاجل هذه القضااي األخالقية بشكل مباشر. 

القيم األخالقية، حتقيقًا هلذا البعد   ددةحيث تضمنت املناهج الدراسية املتعاألخالقية من خالل منهج دراسي واحد، 
نسبة   تفقا علىا الثقافة اإلسالمية للربانمج املشرتك والربانمج التخصصياحلديث و ومنهج  األخالقي من جوانع متعددة.
 ا يستدعي ضرورة االهتمام بتضمني هذه القضااي ابملناهج الدر اسية مع ازدايد نسبة    ، خالقيةمتشا ة يف تضمن القضااي األ

ابلقضااي  ويعد تةويد الطالب  املستخدمني للتقنية والشبكات االلكرتونية وما اتصل  ا من استخدامات و ارسات سلبية. 
(  1424دراسة الدوسري )نتائج  ه الدراسة مع  هذنتائج وتتفق  لضمان حسن االستخدام الواعي.  ضرورايً  الالزمة  األخالقية 

أو  توصلت نتائجها إىل أن هناك قيم  تناولت مادة احلديث والثقافة اإلسالمية واالااهات اإلجيابية ومنها القيم اخللقية  واليت  
ى الكتاب.  يف حمتو  مل ترد مطلقاً اااهات حتققت بدرجة عالية وقيم أو اااهات حتققت بدرجة متوسطة وقيم أو اااهات 

نتائج  قل ورودها. و  اً وقيم ،أخالقية تكرر توافرها اً ( واليت توصلت نتائجها إىل أن هناك قيم1424دراسة الصاحل )نتائج و 
أخرى مبستوى   اً لقيم أخالقية وردت مبستوى متوسط وقيم اً ( واليت توصلت إىل أن هناك جوانب1429دراسة املالكي )

يدرسه الطالع يف مواد الرتبية اإلسالمية )القر،ن الكرمي، التفسري،   بني ما  اً ن هناك ترابط   ، ووجه الباحث ذلك ضعيف
   ه املناهج مكملة لبعضها.ذالتوحيد، الفقه، احلديث( فه
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 ( 7جدول )

الثقافة اإلسالمية )الربانمج التخصصي:  احلديث و ا يف منهج تكرارات القضااي األخالقية ونسبها املئوية حسب توافره
 مسار العلوم االنسانية( 

 م القضااي األخالقية  التكرارات  النسبة املئوية     
 1 امللكية الفكرية  0 0

 2 صوصية الفردية اخل 0 0
 3 احرتام وتقدير حقوق األخرين  33 8.23

 4 األمانة  1 72.0
 5 اإلحسان لآلخرين 23 5.16

 6 العدالة االجتماعية  0 0
 7 عدم التعرض لآلخرين ابإليذاء   11 9.7
 8 اختيار اوتوى بناًء على معايري أخالقية  0 0
 9 الصدق  1 72.0
 10 أخالقياً إثراء اوتوى  0 0
 11 التفكري اإلجيا  أثناء التعامالت األخالقية 0 0
 12 الثقافة الرقمية )املصداقية يف نقل املعلومات( 1 72.0
 13 اااثر السلبية لالستخدام ال ري مالئم للتقنية الرقمية  0 0
 14 أخالقيات املعلومات )توظيف التقنية أخالقياً(  4 88.2
 15 توجيه االنفعاالت   3 16.2
 16 االلتةام األخالقي  24 27.17
 17 نشر األخالق الفاضلة  8 76.5
 18 أتصيل املبادئ والقيم األخالقية  21 11.15
 19 املراجعة الذاتية للتصرفات األخالقية  0 0
 20 احرتام أفكار ااخرين  0 0
 21 توجيه ااخرين للتعامل األخالقي  3 16.2
 22 األخالق والتوافق االجتماعي  0 0
 23 التعاون على الرب والتقوى 0 0
 24 تقدير اإلجنازات العلمية لآلخرين  0 0
 25 الرقابة الذاتية للتصرفات األخالقية  0 0
 26 ،داب احلوار اإلسالمي  6 32.4
 27 األخالقية معاجلة األخطاء  0 0
  اجملموع  139 100%
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ــااي األخالقية  أن    (7جدول )يالحو من   ــبة ظهور للقضـ  ، حيث بلغاحرتام وتقدير حقوق األخرينكانت  أعلى نسـ
ــبة بل ت )  ،(33تكرارااا ) ــبة بل ت )  (24تكرارااا )  ، حيث بلغخالقيااللتةام األ(. يليه  %8.23وبنسـ  ،( % 27.17وبنسـ

(، 3، )(4ا )متكراراا  حيث بلغ،  االنفعاالتتوجيه  ،  توجيه ااخرين للتعامل األخالقيوأقل نســــــــبة لبعض القضــــــــااي مثل   
 حيث بلغ  الرقمية )املصـــــــداقية يف نقل املعلومات(  الثقافةو ،  والصـــــــدق،  األمانة، يليه  (%16.2)،  (%88.2)  بل توبنســـــــبة  
مل   األخالقيةالقضـــااي  وهناك عدد من  ،  (%72.0وبنســـبة بل ت )  لكل قضـــية من القضـــااي األخالقية الســـابقة،  (1تكرارااا )
( هي النسـبة املقبولة تربوايً بناًء على دراسـة %70حيث حدد الباحثان نسـبة ).  الثقافة اإلسـالميةاحلديث و مناهج    تتضـمنها

الثقافة اإلســـالمية )الربانمج التخصـــصـــي  احلديث و الدراســـات الرتبوية، وهذا  ري متوفر مبنهج    الواقع وما مت حتديده من قبل
 ،( % 8.23-%72.0)  تراوحت نسـع التوافر هلذه القضـااي األخالقية وفق املناهج من نسـبة  االنسـانية(، حيثمسـار العلوم  

(. ويالحو %8.23فقد كانت أعلى نســـــــــــبة توافر )ووفق اواور الفرعية لبطاقة التحليل  (،  33  -1بني )وكانت التكرارات  
لبطاقة التحليل للمنهجني الربانمج املشـــــرتك والربانمج التخصـــــصـــــي كانت الباحثان أن نســـــبة التوافر ملســـــتوى اواور الفرعية  

ويالحو الباحثان أن جمموع ( للربانمج التخصـــــصـــــي.  %8.23املشـــــرتك، )( للربانمج  %2.23متقاربة النســـــبة حيث بل ت )
ألخالقية ابلربانمج رار القضــــااي األخالقية ابلربانمج املشــــرتك أعلي من الربانمج التخصــــصــــي، حيث بلغ تكرار القضــــااي اتك

وهذا يدل على املربرات الســـــابقة واليت مت العرض هلا عند (.  139وبلغ تكرارها ابلربانمج التخصـــــصـــــي )(،  203املشـــــرتك )
( واليت توصــلت 1424دراســة الدوســري )نتائج  هذه الدراســة مع  نتائج  وتتفق    تناول القضــااي األخالقية ابلربانمج املشــرتك.

نتائجها إىل أن ( واليت توصـــــلت  1424دراســـــة الصـــــاحل )نتائج  نتائجها إىل أن هناك قيم مل ترد مطلقاً يف حمتوى الكتاب. و 
لقيم أخالقية وردت مبســـــــتوى   اً ( واليت توصـــــــلت إىل أن هناك جوانب1429دراســـــــة املالكي )نتائج  قل ورودها. و   اً هناك قيم

يدرسه الطالع يف مواد الرتبية اإلسالمية   بني ما  اً  ن هناك ترابط  ، ووجه الباحث ذلكأخرى مبستوى ضعيف  اً متوسط وقيم
 ه املناهج مكملة لبعضها البعض.ذالتوحيد، الفقه، احلديث( فه )القر،ن الكرمي، التفسري،

 : عالرابإجابة السؤال 

من    ملهارات اختاذ القرار األخالقيامتالك طالب املرحلة الثانوي    مستوىما    الذي نصه:   الرابع ة على السؤال  : اإلجابرابعاا 

 ؟ وجهة ن رهم

مدى امتالك طالب املرحلة الثانوية للمهارات احلياتية عن طريق حساب   حساب متولإلجابة على هذا السؤال 
 وضح ذلك   ت ة التالي واجلداول ، عبارات االستبيان لكل عبارة من  ، املتوسط، واالحنراف املعياري
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 ( 8جدول )

 األخالقي املتوسط واالحنرافات املعيارية ملهارات اختاذ القرار 

املتوسط  مهارات اختاذ القرار األخالقي الرقمي  م
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب 

 أوالا: توجيه النية والقدوة: 
 1 59.0 56.2 ابلنية. رقمي متعلق أدرك أن القرار األخالقي ال 1
 2 60.0 48.2 أدرك أمهية القدوة لآلخرين أثناء استخدام التقنية الرقمية.  2
 5 60.0 34.2 أعمل على توجيه ااخرين للتعامل األخالقي الرقمي املناسع من خالل القدوة.  3
ام التقنية أستشعر أثر االلتةام ابلقدوة يف حتقيق الدور االجتماعي أثناء استخد 4

 الرقمية. 
38.2 66.0 4 

 3 60.0 48.2 أدرك أمهية استمرار األعمال املرتبطة ابلنية أثناء التواصل الرقمي.  5
 45.2 34.0  

 : اثنياا: األهداف واملعايري واملصادر
أحدد أهدايف بدقة وموضوعية أثناء استخدام التقنية الرقمية  ا يؤثر على اختاذ القرار  1

          األخالقي.
34.2 72.0 5 

 6 70.0 31.2 أحدد معايري الستخدام التقنية الرقمية تساعد  يف اختاذ القرار األخالقي.  2
أحدد مصدر اوتوى الرقمي عند االستفادة من املصادر أثناء استخدام التقنية   3

 الرقمية. 
38.2 64.0 4 

مع املعايري واملبادئ والقيم اليت  اختار القرار األخالقي من البدائل املتاحة مبا يتفق 4
 حتكم السلوك.

46.2 62.0 3 

 1 61.0 56.2 لتلقي املعلومات والتجارب. أستخدم املصادر املوثوقة أخالقياً  5
 2 62.0 52.2 أستخدم التقنية الرقمية هلدف بناء املعلومات والقيم األخالقية.  6

 43.2 33.0  
 الشعور ابملسؤولية: اثلثًا   
 1 52.0 76.2 در اخلصوصية الفردية لآلخرين أثناء استخدام التقنية الرقمية. أق 1
 2 53.0 6.2 و،راء ااخرين )العدالة االجتماعية( أثناء استخدام التقنية الرقمية. أقدر الثقافات  2
 7 66.0 47.2 أدرك املسؤولية الشخصية الستخدام وتوظيف التقنية الرقمية.  3
 4 62.0 55.2 القرار األخالقي املناسع أثناء استخدام التقنية الرقمية. أدرك أمهية اختاذ  4
 3 59.0 57.2 األخالقي املناسع واملتوافق اجتماعياً أثناء استخدام التقنية الرقمية. أختار القرار  5
 8 62.0 45.2 التةم اخالقياً أثناء اختيار اوتوى املناسع لإلثراء الرقمي.  6
 11 68.0 4.2 سلبية لالستخدام ال ري مالئم أثناء استخدام التقنية الرقمية. أدرك اااثر ال 7
 10 64.0 43.2 استخدام التقنية الرقمية لألعمال النفعية. أوظف  8
 6 72.0 48.2 أدرك اااثر السلبية على ااخرين لالخرتاق املعلوما  أثناء استخدام التقنية الرقمية. 9
على ااخرين لالستخدام ال ري مالئم أثناء استخدام التقنية أدرك اااثر املعنوية  10

 الرقمية. 
44.2 68.0 9 

 5 65.0 55.2 أقدر األمانة العلمية عند استخدام التقنية الرقمية.  11
 52.2 28.0  
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 مهارات اختاذ القرار األخالقي الرقمي  م
املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 الرتتيب  املعياري

 : رابعاا: توجيه االنفعاالت
 2 58.0 48.2 أسيطر على انفعاال  دائماً أثناء استخدام التقنية الرقمية.  1
 1 54.0 60.2 أدرك أمهية االنفعاالت يف اختاذ القرار األخالقي املناسع.  2
 4 75.0 31.2 أستخدم الرقابة الذاتية لتوجيه انفعاال  أثناء استخدام التقنية الرقمية.  3
أستطيع التحكم بتوجيه االنفعاالت عند توقع حدوث األعمال اخلاطئة أثناء  4

 استخدام التقنية الرقمية. 
36.2 68.0 3 

 44.2 37.0  
 األخالقي:خامساا: التفكري والنتائج املرتتبة على القرار 

 1 57.0 6.2 استخدم التفكري يف النتائج أثناء استخدام التقنية الرقمية.  1
أستخدم التأمل يف قرارا  قبل اختاذ القرار األخالقي املناسع أثناء استخدام التقنية  2

 الرقمية. 
30.2 63.0 5 

القرار سوف تؤثر على أدرك أمهية اختاذ القرار األخالقي املناسع إذا كانت نتائج  3
 ااخرين.

54.2 68.0 2 

أقدر االلتةام األخالقي الذي مت حتقيقه من خالل تطبيق اختاذ القرار األخالقي  4
 املناسع. 

47.2 65.0 4 

 3 68.0 49.2 أدرك أمهية التفكري قبل اختاذ القرار األخالقي املناسع.   5
 48.2 40.0  

 األخالقي: سادساا: السلوك وااللتزام 
 1 60.0 62.2 استشعر أمهية مفهوم األخالق الرقمية،  ا يؤثر على االلتةام األخالقي الرقمي.  1
 5 67.0 36.2 تؤثر اجلوانع األخالقية السابقة على اختاذ القرار األخالقي الرقمي.  2
 6 74.0 36.2 ية ملخالفة اجلوانع األخالقية. ال أستخدم التقنية الرقم 3
 3 62.0 47.2 ألتةم آبداب احلوار اجليد أثناء استخدام التقنية الرقمية.  4
أقدر إجناز ااخرين عند االستفادة من إنتاجهم العلمي أثناء استخدام التقنية   5

 الرقمية.  
52.2 65.0 2 

 4 69.0 39.2 قية أثناء استخدام التقنية الرقمية.  أدرك أن اختاذ القرار األخالقي يقتضي املصدا 6
 7 80.0 96.1 ال أستطيع اختيار القرار األخالقي املناسع أثناء استخدام التقنية الرقمية.  7
 38.2 32.0  

  و،الشعور ابملسؤولية و الرئيسي للمحور حسا   أن أعلى متوسط  توسطاتامل( وابملقارنة بني 8يتضح من اجلدول )
(  38.2) و السلوك وااللتةام األخالقيو الرئيس  للمحوروأدىن متوسط حسا  (. 28.0( واحنراف معياري )52.2) مبتوسط 

أثناء استخدام التقنية  أقدر اخلصوصية الفردية لآلخرين  و  الفرعي للمحورحسا  وأعلى متوسط   ،( 32.0واحنراف معياري )
ال أستطيع اختيار  وأدىن متوسط حسا  للمحور الفرعي و ، (52.0( واحنراف معياري )76.2) و مبتوسط حسا الرقمية

  ويتضح للباحثني من خالل ، (32.0( واحنراف معياري )96.1) و القرار األخالقي املناسع أثناء استخدام التقنية الرقمية 
وبعض املهارات بدرجة  بعض املهارات الختاذ القرار األخالقي بدرجة كبرية،    ميتلكوننتائج الدراسة أن طالب املرحلة الثانوية  
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ن راً للتطور التقين    ،لالهتمام البالغ من قبل الطالب ابلتقنية احلديثة ن راً   منطقية  النتائج وهذه  .  ومهارة بدرجة قليلة  متوسطة 
  . مع توظيف التقنية بشكل دائمكبرية   األخالقي متوافرة لدى الطالب بدرجةمهارات اختاذ القرار عض ب ، وابلتايل احلديث

يف مستوى توافر هذه القضااي األخالقية  ذه املناهج ومستوى   اً واضح  اً من خالل املقارنة بني النتائج أن هناك تبايناتضح  و 
من موضوعات أخالقية   املنهجان ما تضمنه اكتساب الطالب ملهارات اختاذ القرار األخالقي. ويعةو الباحثان ذلك إىل أن 

كن مبستوى عايل. إضافًة  مستوى توافر هذه القضااي األخالقية ابملناهج مل يأن  أثر على عملية اختاذ القرار األخالقي ر م
إىل انتشار الثقافة التقنية وأخالقيااا بني الطالب، وحتديد الطالب ملعايري االستخدام األخالقي التقين، وانعكاس ذلك على  

هذا اجلانع لدى الطالب من مصادر أخرى كاملعلم،   ارساام التقنية. ويعةو الباحثان ذلك أيضًا إىل الرتكية على تعةية 
اهتمام  الثقافة اإلسالمية. إضافة إىل منهج احلديث و دراسية أخرى تعةز  مناهج هذه القضااي األخالقية من خالل  وتعةية 

مهية اختاذ القرار  ، ولذلك تةداد أاحلياتية ابملمارسات القرار الذي يتم اختاذه هذا رتبا  ال ن راً  ،الطالب ابلقضااي األخالقية 
أن الفهم جلوانع القضااي األخالقية قد يكون  واليت أشارت إىل ( 2013حممد ) سةدرا نتائجويتفق ذلك مع  ،األخالقية 

  اهتمام العاملني ضرورة ( واليت أكدت على 2017) طوالبة ويؤيد ذلك أيضاً دراسة  سبباً يف زايدة القدرة على اختاذ القرار.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة  . إللكرتونية عية وتثقيف األجيال حنو طرائق التعامل مع التطبيقات اتو بابجملال الرتبوي 

وميكن ان   ،أن مستوى اختاذ القرار لدى طلبة اجلامعة األردنية ككل كان متوسطاً  ( واليت أظهرت2015اخلوالدة، والرقاد )
ون قد امتلك جمموعة من الكفاايت اليت تسمح له ابواف ة على  الطالع يف املرحلة اجلامعية يك النتيجة أن تفسر هذه 

   .العالقات االجتماعية اإلجيابية وتساهم بقبول األقران والتوافق اإلجيا  يف اجلامعة،  ا جيعله أكثر ثقة بنفسه

 : اخلامسإجابة السؤال 

ــاا  ــؤال   عن: اإلجابة  خامســ ــه:الذي    اخلامسالســ ــائية  ذات داللة إتوجد فروق  هل  و  نصــ الثقافة احلديث و بني مناهج  حصـــ
ــالمية ابملرحلة ــااي األخالقية  ةالثانوي  اإلســـــــ ــمنته من تكرارات للقضـــــــ ــياملنهج  ابختالف    فيما يتعلق مبجموع ما تضـــــــ  الدراســـــــ

 ؟و(الربانمج التخصصي، الربانمج املشرتك)

 ( 9جدول )

 املعيارية ملهارات اختاذ القرار األخالقي املتوسط واالحنرافات 
لثقافة  حلديث وا نهج ام 

 اإلسالمية )الربانمج املشرتك( 
الثقافة  احلديث و منهج 

 ( التخصصياإلسالمية )الربانمج 
 
 2كا

 
 الداللة 

القضااي 
 األخالقية 

   % ك % ك
203 36.59 139 64.40 992.0 * * 

عند مستوى داللة  ة دالوهذه القيمة ية للقضااي األخالق( 992.0بل ت ) 2كاأن قيمة   ( 9جدول ) يتضح من 
جمموع ما  يف الثقافة اإلسالمية للمرحلة الثانوية احلديث و مناهج وابلتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  , ( 01.0)

احلديث  ،حيث أن تكرارات منهج )الربانمج املشرتك(وهو  ،اراً لصاحل األعلى تكر ا تضمنته من تكرارات للقضااي األخالقية
وابلتايل   ، (التخصصي الثقافة اإلسالمية )الربانمج احلديث و منهج أعلى من تكرارات الثقافة اإلسالمية للربانمج املشرتك و 
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ا  للقضااي األخالقية جمموع ما تضمنته من تكرارات يف  الثقافة اإلسالمية للمرحلة الثانوية احلديث و مناهج توجد فروق بني 
وارتفاع هذه    القضااي األخالقية بني املنهجني، التباين يف تكرارات    ويوضح هذا  . ج املشرتك()الربانموهو    لصاحل األعلى تكراراً 

األخر )ر م كون هذه النسع املئوية دون املستوى    املنهجدون    الثقافة اإلسالمية )الربانمج املشرتك( احلديث و منهج  التكرارات  
ن الربانمج املشرتك يقدم جلميع التخصصات،  إ الطالب، حيث  من  والفئة املستهدفة الدراسية  املناهجإىل طبيعة  املطلوب(

 إىل عدم  . إضافةً والربانمج التخصصي يقدم لطالب العلوم اإلنسانية الذين تقدم هلم مواد ن رية أخرى تعاجل ذات القضااي
  ، املختلفةالدراسية    املناهج يف    قيةاألخال  القضااياثبتة يف توازن وتوزيع    الدراسية معياراً   تصميم وبناء املناهجإتباع القائمني على  

 ااخر.  املنهجواخنفاضها يف   الثقافة اإلسالمية )الربانمج املشرتك( احلديث و منهج يف   األخالقيةالقضااي  تضمني  ا يعةز  

 توصيات ومقرتحات الدراسة:

 :يلي مبا الباحثان يوصي نتائج من احلالية الدراسة عنه أسفرت ما على بناءا 

 القضااي على حمتواها يف  التأكيد ضرورةمع  الثقافة اإلسالمية ابملرحلة الثانويةاحلديث و مناهج  حمتوى يف الن ر إعادة −

 . القضااي لدى الطالب هذه وتنمية  لتعةية  ج،ملناهابتضمن  مل واليت ة الرقميةاألخالقي

الثقافة اإلسالمية للمرحلة  احلديث و مناهج  تصميم عند  الدراسة هذه يف  املستخدمة  التحليل قائمة  من االستفادة  −
   .واملضمنة  ذه القائمة  األخالقية القضااي بتضمينها  الثانوية

للمرحلة الثانوية للربانمج املشرتك  الثقافة اإلسالمية احلديث و مبناهج  األخالقية مراعاة التوازن عند عرض القضااي  −
 قي.  من حيث اجلانع الكمي املعريف األخالوالربانمج التخصصي  

ي لتحديد ما ميكن حتديده من قضااي أخالقية ميكن تضمينها  مهارات اختاذ القرار األخالقاالستفادة من قائمة  −
 . الثقافة اإلسالمية للمرحلة الثانوية للربانمج املشرتك والربانمج التخصصياحلديث و مبناهج 

 تضمينها ابملناهج الدراسية.  التعليمية من خالل  وأمهيتها داخل املؤسسات الرقمية  القضااي األخالقيةنشر ثقافة  −

 : إجراء الدراسات التاليةالباحثان    يقرتحكما 
 . للقضااي األخالقية الرقمية والثانوية   ،املتوسطة االبتدائي،  التعليم يف مراحل مناهج الرتبية االسالمية   تضمنيمدى   −
للقضااي األخالقية  متوسط(   ، )ابتدائي  التعليمية املختلفة ملراحلا يف الطالبدور مناهج الرتبية اإلسالمية الكتساب  −

 . الرقمية
وأتثريها على اكتساب القيم األخالقية ومهارات اختاذ القرار  السلوكية  األخالقيةدراسة حتليلية للممارسات  −

 . الرقمي األخالقي
 . الطالبلدى الرقمي  رار األخالقياستخدام طرائق واسرتاتيجيات تدريسية لتنمية مهارات اختاذ الق فعالية −
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 :عاملـــراجــ 

 ، املدينة املنورة، مكتبة إبراهيم احللي.والرتبية اإلسالمية القيم  ) 1987 (علي ،العنني أبو

ــاهني، أبو  لدى املواطنة قيم تنمية يف االجتماعية يف الدراســـــات األخالقي التحليل مدخل فاعلية (2012) أمحد شــــ

 .العربية مصر مجهورية جامعة املنصورة، منشورة،  ري ماجستري رسالة .اإلعدادي الصف الثان تالميذ

 دار النشر للجامعات، القاهرة.  ،SPSSالتحليل اإلحصائي ابستخدام برانمج (  2009أبو عالم، رجاء حممود )

ــية العليا يف (  دور مناهج الرتبية اإلســـال2013أبو لطيفة، شـــادي ) ــاسـ مية يف تنمية القيم األخالقية لدى طلبة املرحلة األسـ
ـــبة الطفيلـة من وجهـة ن ر الطلـبة،   (، اجلةء 153جـامعـة األزهر، القـاهرة، عـدد )  جمـلة كلـية الرتبـيةمـديـنة تربـية قصــــــــــــ

(2 ،)473  508. 

 التواصـــــــــــــــل يف واحلـداثـة الرقميـة (  األخالقيـات2017األمحـد، أمحـد عبـد هللا، عمر، مـاجـدة أمحـد، هـديـع، أجمـد أمحـد )

 . 263- 251(،2)(، العدد10كلية ااداب، جامعة األردن، اجمللد )  ،اجمللة األردنية للعلوم االجتماعيةاإلنسا ،  

ــاء،   تدريس يف األخالقي املدخل ( 2009) على األمحدي، ــيم، ،ريخ اإلنشـــــــــ م، 2009/  3/  15العلوم، جامعة القصـــــــــ
http://www.faculty.qu.edu.sa 

ــاب احلكمــة يف تنميــة التفكري (  أثر 2012)هللا أيوب، عالءا اجل يمــان، عبــد لــدى  القراراختــاذ  ومهــاراتاجلــديل اكتســـــــــــــ
 .69-34(، 5، )اجمللة املصرية، طالب جامعة امللك فيصل ابململكة العربية السعودية

ــور نظري وتطبيقي لطرائق وا(   2013اجلالد، ماجد ) ــرتاتي يات تدريس القيمتعلم القيم وتعليمها تصــــــــ ( 4،   )ســــــــ
 عمان، دار املسرة.

دور املعلم يف تنمية القيم اخللقية لدى تالميذ مرحلة التعليم األســــــــاســــــــي يف أمانة (   2007اجلمايل، عبد ال ين أمحد )
 ة، كلية الرتبية، جامعة صنعاء.، رسالة ماجستري  ري منشور العاصمة

ــار الطبيعي( يف اململكة (  القيم األخالقـية  2014اجلهيمي، أمحـد ) املتضــــــــــــــمـنة يف كـتع احلـدـيث يف املرحـلة الـثانوـية )املســــــــــــ
 (، السعودية.4، العدد )جملة جامعة شقراءالعربية السعودية، 

 عة احلديثة.، اإلسكندرية، دار اجلامالسلوك التنظيمي(  2016احلناوي، حممد )

إىل احلل اإلبداعي للمشـــــــــــكالت، يف تنمية مهارة اختاذ (  أثر برانمج تدريي مســـــــــــتند  2013اخلالدي، مجال خليل حممد )
، جملة كلية الرتبية األســاســية القرار لدى طلبة الصــف العاشــر األســاســي، يف مبحث الرتبية اإلســالمية، يف األردن،  

 .(، كانون الثا ، جامعة اببل10العدد )
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ب طلبة التعليم الثانوي للقيم االجتماعية بدولة (  اســـهام معلمي الرتبية اإلســـالمية يف اكتســـا2005اخلوالدة، أمحد انصـــر )
 . 95-65،(22(، العدد )20، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، جملد )جملة كلية الرتبيةاإلمارات العربية املتحدة،  

ــة  (.  2015اخلوالدة، عةالدين، الرقاد، هناء خالد ) ــتوايت التفكري  دراسـ طلبة خالقي وعالقتها ابختاذ القرار لدى  االمسـ
 . األردن.األردنيةاجلامعة 

دور حمتوى الكتاب احلديث والثقافة اإلســـــــالمية يف تنمية االإلاهات اإل ابية (.  1424الدوســـــــــري، عادل ســـــــــلطان. )
 ، رسالة دكتوراه  ري منشورة، مكة املكرمة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى.الثالث الثانويلدى طالب الصف 

 املسري، عمان. دار (،3)   ،علم النفس العام(  2004ن )الرمياوي، حممد عواد و،خرو 

ــعيد عبده ) ــليمان، حي  عطية، انفع، ســــــــــ ــات االجتماعية(   2001ســــــــــ دار التعليم، ، الطبعة الثانية، د ،  تعليم الدراســـــــ
 اإلمارات العربية.

ــاحل، عطية بن حممد أمحد ) ســــاســــي العليا من وجهة تنمية القيم األخالقية لدى طالب مرحلة التعليم األ(   1424الصـــ
، رســــــالة دكتوراه،  ري منشــــــورة، كلية الرتبية، جامعة أم نظر معلمي الرتبية اإلســــالمية يف اململكة األردنية اةا ية

 رمة.القرى، مكة املك

ــية وعالقتها ابختاذ القرار لطلبة كلية القانون يف جامعة بغداد(   2001الطائي، إميان ) ــمات الشـــــــخصـــــ ، رســــــــــالة الســـــ
 ، كلية الرتبية )ابن رشد(، جامعة ب داد.ماجستري

 .القاهرة، دار الفكر العر ، مفهومه وأسسه واستخداماته  حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية  (2004) رشدي ،طعيمة

 لومالع يف األردنية اجمللةحتليلية،   دراســــــــــــــة – واملدنية الوطنية الرتبية كتع يف الرقمية (  املواطنة2017طوالبة، هادي )

 .308-291(، 3(، عدد )13جملد ) ،الرتبوية

قســــتقِبلي ة الت ِحدَّاِيتَّ  ألهمَّّ  تـِنِـبُّؤي ة (  دراســــة  1438فاحل  ) ْبنق  العصــــيل، عبد العةية
هق  اليت امل ْرعَّي ة العقلقومَّ  مناهجِ  ســــتقواجَّ  يف الشــــ 

ِية ــالة جملةم(،  2030عامَّ ) حىت   اجلامعيَّّ  قـِْبلِ  التـ ْعلَّيمَّ  طالب لدى القَِّيم، األخالقي ة تـِْنمَّ ، النفس  وعلم الرتبية رســـ
 اإلسالمي ة. سعود   بنَّ  حمم دَّ  اإلمام جامعةق  ابألحساء اإلسالمي ة والدَّراسات الش رَّيعة (، كلي ة59العدد )

افحة تقومي حمتوى كتب الرتبية اإلســــــــالمية ابلصــــــــف األول الثانوي يف ضــــــــوء قيم النزاهة ومك(   2014عقاال، فهد )
 ، رسالة ماجستري،  ري منشورة، كلية الرتبية جامعة القصيم.الفساد

جي وعالقـته ابالإلاهات العلمـية لدى طلـبة كلـيات الرتبـية يف مســـــــــــتوى التنور البيولو (   2007علم الدين، أمل مروان )
 ، رسالة ماجستري  ري منشورة، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية.اجلامعات الفلسطينية بغزة
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القرار  اختاذ مهارات تنمية يف األخالقي التحليل مدخل اســـــتخدام (  أثر2018) عبد هللا العلوية، خالصـــــة، أمبوســـــعيدي،
، الرتبوية  العلوم يف األردنية اجمللةوالتحصـــــــــــيل الدراســـــــــــي يف مادة األحياء لدى طالبات الصـــــــــــف الثا  عشـــــــــــر،  

(، 14الرتبوية، جملد ) العلوم يف األردنية عشر، اجمللة ثا ال الصف طالبات لدى األحياء مادة يف الدراسي والتحصيل
 .83-71(، 1عدد )

انمج مقرتح يف الثقافة اإلســـــــــالمية لتنمية القيم األخالقية لدى طالب الصـــــــــف األول (  فاعلية بر 2011عمران، حســـــــــن )
 .333-292(، 1(، جةء )27(، جملد )2، كلية الرتبية جامعة أسيو ، عدد )اجمللة العلميةالثانوي، 

 اإلسكندرية.  للنشر، اجلديدة اجلامعية دار ،األعمال إدارة(  2003) :إبراهيم العيد، جالل

 ، القاهرة، دار اهلالل للنشر والتوزيع، مصر.القيم األخالقية يف املناهج التعليمية(  2009عيد، صاحل أمحد )

املرحـلة الـثانوـية يف مقرر احلـدـيث ابململكـة العربـية   بـناء برانمج يف تنمـية قيم النزاهـة لطالب(   2016ال ـامـدي، مـاجـد )
 ورة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. ، رسالة دكتوراه  ري منشالسعودية

 ةالرؤي ضــــوء ، يفاالبتدائية املرحلة من األوىل الثالثة للصـــفوف اخللقية للرتبية منهج بناء(   2018) حممد فهد، ابتســــام
 القر،نية، رسالة دكتوراه  ري منشورة، كلية الرتبية جامعة ب داد.

 اإلسكندرية. (1)   ،احلديث اجلامعي املكتب إدارهتا، وأسس املنظمات :(1999) هللا جاد  جت كشك، حممد

 اجلةائر. والتوزيع والنشر للطباعة هو دار ،القرار اختاذ وعملية اإلدارة(  2002) لعويسات، مجال

ة لدى طالب الصـف القيم األخالقيدور منهج احلديث والثقافة اإلسـالمية يف تعزيز  (   1429)  عبدهللا  املالكي، مسـفر
 ، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة أم القرى.األول الثانوي مبحافظة الطائف

(  ـفاعلـية وحـدة مقرتحـة يف احلرب البيولوجـية ابســــــــــــــتخـدام مـدخـل التحلـيل األخالقي يف تنمـية القـدرة 2013حممـد، اـا  )
، كلـية جمـلة الرتبـية العلمـيةعلمني بكلـية الرتبـية،  ـلدى الطالب امل  على اختـاذ القرار وبعض مهـارات التفكري األخالقي

 .32-1(، 16(، جملد )2الرتبية جامعة املنصورة، عدد )

(  ـفاعلـية برانمج إثرائي يف الرتبـية البيئـية يف تنمـية مهـارة اختـاذ القرار ـلدى الطالب املعلمني لشــــــــــــــعـبة 2007ليلى )  معوض،
 . 383-348، 16، دراسات يف التعليم اجلامعيالتعليم االبتدائي، 

ــة الثانوية(   1983مكروم، عبدالودود حممود ) ــكالت الظ تعوق الوةيفة احللقية للمدرســـ ــة لبعض املشـــ ــالة دراســـ ، رســـــ
 نصورة. ماجستري  ري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امل
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ــااي البيولوجـية اجلـدلـية يف (   2014ح، إينـاس )املال فـاعلـية برانمج قـائم على مـدخـل التحلـيل األخالقي لبعض القضـــــــــ
، رسـالة ماجسـتري  ري مشـورة، تنمية املعتقدات املعرفية البيولوجية واختاذ القرار األخالقي لدى طلبة كلية الرتبية

 جامعة الةقازيق، الةقازيق، مصر.

انمج مقرتح قائم على  وذج االســـــتقصـــــاء العادل لتنمية االســـــتقصـــــاء العلمي ومهارات التفكري (  بر 2012نصـــــر، رحياب )
-123(،  4(، جمـلد )15العـدد )  ،جمـلة الرتبـية العلمـيةاألخالقي ونةعـات التفكري الـناـقد ـلدى طالب كلـية الرتبـية.  

169. 

، مركة التطوير بتدائية واملتوسـطة يف التعليم العامالشـرعية للمرحلتني االوثيقة منهج مواد العلوم  (   1416وزارة التعليم )
 الرتبوي، اإلدارة العامة للمناهج.

(  فاعلية برانمج مقرتح يف املســـــــتحداثت البيولوجية على التحصـــــــيل وتنمية مهارات اختاذ 2010الوســـــــيمي، عماد الدين )
، اســـات عربية يف الرتبية وعلم النفس در املرحلة اإلعدادية،  القرار واالااهات حنو هذه املســــتحداثت لدى تالميذ  

 .80-13(، 4(، جملد )4عدد )
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