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 ص: ــــاملستخل

 بشكل رئيسي إلى تعرف فاعلية استخدام برنامج إثرائي إلكترونيالحالي هدف البحث 
تها لتنمية الوعي بالقضايا في األحياء قائم على المعلوماتية الحيوية وتطبيقا مقترح
أخالقية لدى طالب المرحلة الثانوية، وقد أستخدام المنهج التجريبي القائم على تصميم البيو 

( 23، وتكونت عينة البحث من )بعدية الواحدة ذي القياس القبلي والالمجموعة التجريبي
طالبًا من طالب المرحلة الثانوية تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة 
األصلي والمتمثل في جميع طالب المرحلة الثانوية الذين يدرسون في المدارس الثانوية 

( 93هـ، بواقع )9321/9333لثاني للعام الدراسي االحكومية بمدينة بيشة خالل الفصل 
قائم ال في األحياء طالب لكل صف دراسي طبق عليهم البرنامج اإلثرائي اإللكتروني المقترح

الجانب اختبار تحصيل  :تطبيق أدوات البحث والمتمثلة في على المعلوماتية الحيوية، وتم
أخالقية قبليًا وبعديًا على مجموعة بيو الجانب الوجداني للوعي بالقضايا الومقياس المعرفي 

 ، وقد أثبتت نتائج اختبارلبعديالبحث بهدف تعرف الفروق بين نتائج التطبيقين القبلي وا
(Wilcoxon Signed RanksTest)  إلشارات الرتب للدرجات المرتبطة بين التطبيقين

( للعينات T) القبلي والبعدى لدرجات الطالب في كل صف على حده كما تم حساب اختبار
تبين  ؛ةالمرتبطة بين التطبيقين القبلي والبعدى لدرجات الطالب في الصفوف الثالثة مجمع

مجموعة ( بين متوسطي درجات طالب 3039وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة )
تحصيل الجانب في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي لكل من اختبار  البحث
وأشارت  ،، وبحجم تأثير مرتفعبالقضايا البيوأخالقيةومقياس الجانب الوجداني للوعي في المعر 

 ( بين3039وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) إلى النتائج أيضاً 
ختبار تحصيل الجانب المعرفي في التطبيق البعدي ال لدرجة الكلية لطالب مجموعة البحثا

المرتبطة بمجاالت المعلوماتية  أخالقيةلوعي بالقضايا البيو وجداني لومقياس الجانب ال
بضرورة تضمين القضايا البيوأخالقية المرتبطة  ى البحثوفي ضوء النتائج أوص .الحيوية

قد دورات ياء بجميع صفوف المرحلة الثانوية، وعبمجاالت المعلوماتية الحيوية بمناهج األح
لكترونيًا لتنمية س المعلوماتية الحيوية بمجاالتها المختلفة إتدريبية للمعلمين عن كيفية تدري

عددًا من البحوث البحث  بتلك المجاالت. وقدمأخالقية المرتبطة و البي الوعي بالقضايا
عداد معلمي األحياء إبتطوير برنامج  دراسات خاصةعداد إمنها  بهاالمرتبطة  المستقبلية



 .............................................. فاعلية برنامج إثرائي إلكتروني في األحياء قائم على المعلوماتية الحيوية

 - 272 - 

وتصميم مقرر الكتروني في ، المعلوماتية الحيوية بكليات التربية في ضوء تطبيقات ومفاهيم
وقياس فاعليته في متغيرات أخري مثل  ،المعلوماتية الحيوية قائم على الفصول االفتراضية

 . أخالقيةالبيو ومهارات اتخاذ القرار حيال القضايا  التفكير التخيلي

، أخالقيةالوعي بالقضايا البيو  ،الحيوية، المعلوماتية برنامج اثرائي الكتروني :الكلمات المفتاحية
 طالب المرحلة الثانوية
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The Effectiveness of an Electronic BiologyEnrichment Program Based on 

Bioinformatics And its Applications in Developing Awareness of Bioethical 

Issues Among Secondary Stage Students 

Abstract: 
The aim of the current research is mainly to identify the effectiveness of 

using a proposed electronic enrichment program in biology based on 
bioinformatics and its applications to develop awareness of the ethical issues of 
high school students. ) High school students were chosen randomly from the 
original study community, which is represented by all high school students 
who study in government secondary schools in Bisha during the second 
semester of the academic year 1439/1440 AH, b The reality of (10) students for 
each class applied to them the proposed electronic enrichment program in 
biology based on bioinformatics; research tools were applied, which are (the 
knowledge side achievement test and the emotional side measure of awareness 
of ethical issues) before and after the research group in order to identify the 
differences between the results of The pre and post applications, the results of 
the  (Wilcoxon Signed Rankstest) for grade signals for the associated grades 
between the pre and post applications of the students ’grades in each row have 
been independently proven. (T) was also calculated for the samples between 
the pre and post applications for the students’ grades in the grades. Three 
grouped; it was found that there was a statistically significant difference at the 
level of significance (0.01) between the mean scores of the students of the 
research group, in the pre and post applications in favor of the post application 
of both the cognitive aspect achievement test and the emotional side measure 
of awareness of bio-ethical issues, and with a high impact size; the results also 
indicated a relationship Positive correlation statistically significant at level 
(0.01) between the total score for students of the research group in the post-
application of the knowledge side achievement test and the emotional side 
measure of awareness of ethical bio issues associated with the fields of 
bioinformatics, and in light of those results the research recommended that 
Embedding the ethical issues associated with the fields of bioinformatics in the 
curricula of biology in all grades of the secondary stage; and holding training 
courses for teachers on how to teach bioinformatics in its various fields 
electronically to develop awareness of the ethical biocological issues 
associated with these fields, and the study provided a number of future research 
related to it, including preparing studies for the development of a preparation 
program Biology teachers in colleges of education in the light of applications 
and concepts of bioinformatics. Designing an electronic course in 
bioinformatics based on virtual classes and measuring its effectiveness in other 
variables such as Thinking and imaginative skills of decision-making about 
ethical issues Bioenergetics. 

Key words: electronic enrichment program, bioinformatics, 
awareness of bio-ethical issues, high school students 
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         : مقدمة البحث

والتربيـة العلميـة بصـفة  يعًا فـي جميـع المجـاالت بصـفة عامـةسـر  يشهد العالم اليوم تطـوراً 
أهتمـت  فقـد ؛المجتمعـات وتقـدموالتطور  ،أهـم روافـد النهضـةأحـد  التربيـة العلميـةوتعـد  ،خاصة

ألمـم تعتمـد علـى نهضـة ا إيمانـًا بـأنأفـراد المجتمـع مـن جميـع الجوانـب  بتنمية الدول المتقدمة
التطــور العلمــي والتكنولــوجي فــي كافــة المجــاالت وبمختلــف الفــروا العلميــة نتيجــة االكتشــافات 

 العصـر الحـالي ، خاصـة أنواالختراعات المذهلة وتوظيفهـا كأسـاس لتنميـة أي مجتمـع وتقدمـه
تعليميـة مما يلقي على القائمين على العمليـة ال ؛المعرفة وتضاعفها بشكل مضطرد بتزايديتميز 

 .القيمو بالمعارف والمهارات  وتزويده، على مواكبة هذا التطور جيل قادربعبء إعداد 
ويعـــد علـــم األحيـــاء مـــن العلـــوم المتطـــورة بصـــفة مســـتمرة ومتســـارعة بمـــا يتميزبـــه مـــن 

نولوجية وتطبيقاتها المرتبطة بهـا؛ ممـا أسـهم فـي تطـور اكتشافات عديدة مثل المستحدثات التك
؛ البيوتكنولوجيــةلتطــورات ل األحيــاءمنــاهج مســايرة ومواكبــة  أهميــة علــى يؤكــدا ، وهــذهـذا العلــم

 ؛فـي اوونـة األخيـرة نتشـرتاالتـي المعلوماتيـة الحيويـة وتطبيقاتهـا  مجاالتومن هذه التطورات 
، وفــي مجــال تصــنيع األدويــة فــي مجــال الطــب الجنــائي يســتخدم مــا فمنهــا علــى ســبيل المثــال

 .من المجاالت الحيوية العديدفعال في ، واستخدمت بشكل والصحة

ة، وعلـم ، والزراعـفي مجال الطب والتكنولوجيا الحيويـةعدة تطبيقات  للمعلوماتية الحيويةو 
والكيميـــاء الحاســــوبية،  ،، وعلـــم الجينــــوم التركيبـــيوعلـــم الــــدواء الـــوراثي ،الصـــيدلة الجينيـــة
 & Sharma , Khajuria, Kapoor, Goswami)مـن أهمهـا مـا يلـيو وبيولوجيـا الـن م 

Kohli,2004,62; Edwards, Hansen, & Stajich,2009,4-
5;Fulekar,2009,208-210 3392؛ الغامـــدي،23، 3393،نجـــاتيو ســـيد و العســـال ؛ ،

2-1)  : 
تأثير كبير في مجاالت األبحاث الحيوية  يهتم بالموروث البشري ولهو  :الطب الجزيئي -

راض ناتجة عن موروث معين كمرض التليف األم ويستخلص أن الطبية والطب السريري، 
الطفرات التي تحدث الحقًا في موروثات مسببة لألمراض  عنأو ناتجة  ،الكيسي

  .كالسرطان
ستجابة ايهتم بدراسة مدى تأثير الموروثات التي تؤدي إلى  علم وهو :الطب التشخيصي -

جاهل كثير من ت هذا األختالفوقد نتج عن  ،المختلفة األشخاص  المرضي للعقاقير
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طريق إجراء  وذلك عن ؛المرضى بأنواا من العقاقير التي ثبت مالءمتهاعالج و األدوية 
 .االختبارات المخبرية

العديد من التغييرات الوراثية مع استمرار  يهتم باكتشاف مجالوهو  الطب الوقائي: -
الحيوية في  وقد تسهم المعلوماتية ،األبحاث والتطورات عن مسببات األمراض المختلفة

وتدارك الكثير من األمراض في ، تشخيص مدى قابلية إصابة كل إنسان بمرض معين
 . المتقدمة من خالل التشخيص السليممراحلها 

الوراثية للموروثات لدى المريض لينتج عن  الصفاتيعتمد على تغيير و  العالج الوراثي: -
 .سليمة وخالية من الطفرات الممرضة مورثات

محل الجينات  وهو يفوق العالج بالعقاقير حيث تحل الجينات الوظيفية لجينى:العالج ا -
اوثار السامة على  لتجنب ؛المعطلة أو التي بها قصور أو التركيز على نوا خلية معينة

 . باقي الخاليا
ومن م اهر االهتمام بالمعلوماتية الحيوية وضرورة دمجها في مناهج األحياء بالمرحلة 

  : يلي ما البيوأخالقيةطها بالقضايا ربو الثانوية 
 أوهتمام العديد من الدراسات والبحوث بتضمين المعلوماتية الحيوية بمناهج األحياء ا -

 :مقترحة في المعلوماتية الحيوية وقياس أثرها كما في وحدات أوإعداد برامج  تطويرها أو
 Machluf)ياردنودراسة ماغليوف و  ،(3393)عرفات، ودراسة (3331)ابراهيمدراسة 

& Yarden,2013)، (، ودراسة فيلز 3392)الوهابعبد ودراسة، (3393)غانم ودراسة
  .(Velez & Parisi,2019)وباريسي

اإلعالن العالمي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق االنسان الذي انبثق من المؤتمر العام  -
قضايا األخالقية ( والذي تناول اإلعالن عن ال3333لليونسكو الذي عقد في طوكيو )

المتعلقة بالطب وعلوم الحياة والتقنيات المرتبطة بها المطبقة على البشر مع مراعاة 
األبعاد االجتماعية والقانونية والبيئية التي تنص على مراعاة واحترام هذه المبادئ 

أن أبرز قضايا األخالقيات  إلى األساسية التي لها صلة من من ور عالمي، وأشار أيضاً 
يوية التي يجب دراستها تتمثل في قضايا النقل الجينى، وإجراء التجارب على الحيوان، الح

 . (Kirby,2005,1-7)وأخالقيات العلم، ومخاطر الكائنات المعدلة وراثياً 
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 ؛اهتمام العديد من المراكز والمعاهد والجمعيات العالمية بالمعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها -
 Theلومات التكنولوجيا الحيوية بالواليات المتحدة األمريكية منها المركز الوطني لمع

National Center of Biotechnology Information (NCBI)  ، والمعمل
والمعهد ، European Molecular Biology (EMBL)بي لألحياء الجزيئيةو األور 

لم وجمعية ع ، European Bio information (EBI)األوربي للمعلوماتية الحيوية
 Biology and Bioinformatics Society(BBS)الحيويةاألحياء والمعلوماتية 

 . (3، 3392،عبدالوهاب)
، أخالقيــةالقضــايا البيو  بهــاوفــي ضــوء انتشــار المعلوماتيــة الحيويــة وتطبيقاتهــا ارتبطــت  

ـــم  ـــات عل ـــة بأخالقي ـــة ذات الصـــلة الوثيق ـــة الطبي ـــى األخـــالق الحيوي ـــق عل وهـــو مصـــطلح يطل
والتــي أثيــر حولهــا جــدل واختلفــت حولهــا اوراء، ممــا نــتج عنــه شــعور بــالقلق تجــاه  البيولــوجي

مســتوى معــايير اخالقيــات علــم البيولــوجي الــالزم األخــذ بهــا فــي التطبيقــات التجريبيــة العلميــة 
       (.Maldonado,2012,22)والطبية

مجـــال  أنإلـــى  ((Liras & Arenas,2010,3-10ويشـــير كـــل مـــن ليـــرس وايرنـــاس
ي أن القضـايا أدراسة أخالقيـات الحيـاة وطـرق الـتالعم مـع تغيـرات المجتمـع ب يهتم أخالقيةو البي

ــداول، وتختلــف اوراء  ــرًا مــا تكــون مطروحــة للنقــا  والت ــاء كثي والمســائل المرتبطــة بعلــم االحي
 وهـذا ؛نحوها تبعا الختالف المعايير الدينية والثقافيـة والقانونيـة والقيميـة السـائدة فـي المجتمـع

ــــه  ــــت  ندراســــة كــــل مــــ بعــــض الدراســــات منهــــامــــا أكدت  & Bryant)ومورجــــانبراين

Morgan,2007)،  ودراســـــة ،(3392)الخثعمـــــي ودراســـــة  ،هــــــ(9323)ودراســـــة الشـــــهري 
 .(3392)مراد

طـالب مسـتوى نضـج  أن ((Ike & Anderson,2018,11يـك واندرسـون أ كـل مـن ى ير و 
 اتخــاذعلــى ولــديهم القــدرة أخالقيــة يا البيو لــتعلم القضــا مناســبةتعتبــر فرصــة المــدارس الثانويــة 

 مجتمعهم. و  حتهم وإنسانيتهمقد تؤثر على صبصورة موضوعية  قرارات أخالقية
 بالمملكـة العربيـة السـعودية األحيـاء بالمرحلـة الثانويـة لمنـاهجاألهـداف العامـة  لذلك تؤكـد

ـــة المرتبطـــة باضـــرورة تنميـــة القـــيم والمفـــاهيم والمعـــارف البيولوجيـــة  علـــى ـــات الحيوي ألخالقي
ومــا أوصــت بــه ، ي مجاالتهــا المتنوعــةعالقتهــا بالمعلوماتيــة الحيويــة وتطبيقاتهــا المختلفــة فــو 

( التي اهتمـت ببنـاء برنـامج مقتـرح لكيفيـة تضـمين 3333)دراسة الرقيبةبعض الدراسات منها 
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ي وتنميـة الدراسـ قضايا المستحدثات الحيوية من من ور قيمي في مادة األحياء على التحصـيل
لتضــمين األخالقيــات  اً مقترحــ اً التــي قــدمت تصــور  (3393)ودراســة األحمــدي ،القــيم األخالقيــة

 .  بالمرحلة الثانويةاألحياء  مناهجفي  الحيوية المرتبطة بالقضايا الحيوية المعاصرة
 أخالقيـةالبيو كيفية تنمية الـوعي بالقضـايا  فيالبحث  تتضح أهمية وبناء على ما سبق

 ؛بالمعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها في مجاالتها المختلفة لـدى طـالب المرحلـة الثانويـةالمرتبطة 
طــالب المرحلــة واكســاب  ،بهــذا المجــالبالمملكــة العربيــة الســعودية لتأكيــد اهتمــام وزارة التعلــيم 

وفهم كل مسـتحدث فـي مجـال علـم األحيـاء  ،المرتبطة بتلك القضايا المعارف والمفاهيم الثانوية
القــيم واالتجاهــات  لتنميــة ؛بالحيــاةمرتبطــة  بيوأخالقيــةيــرتبب بــه مــن موضــوعات وقضــايا ومــا 

 القضايا.  تلكاإليجابية تجاه 
 : مشكلة البحث

  :  التاليين المحورين خالل من الحالي البحث مشكلة اتضحت لقد
تيـة الحيويـة أخالقية المرتبطـة بالمعلوماراسات التي اهتمت بالقضايا البيو نتائج بعض الد :األول

 (3333)ومدى تضمين مناهج األحياء لها في المملكة العربية السـعودية ومنهـا دراسـة الرقيبـة
ة مــن من ــور قيمــي فــي مــادة تضــمين قضــايا المســتحدثات الحيويــ أشــارت الــى ضــرورة التــي 
أشارت إلى أن الغالبية الع مى مـن المعلمـين  التي (3399)يوالمومن ودراسة حسنين ،األحياء

( يقومــون بــدمج القضــايا المرتبطــة باألخالقيــات الحيويــة فــي التــدريس وأن أكثــر 33.19%)
ــم  ــاء المعل ــة هــي اكتف ــات الحيوي ــي دمــج األخالقي ــاء ف ــي يســتخدمها معلمــو األحي األســاليب الت
بإعطاء رأيه فـي المحاضـرة والمناقشـة وأن أقـل األسـاليب توظيفـًا فـي التـدريس هـي االسـتفتاء، 

( 3393)ودراسـة عرفـات، والزيـارة الميدانيـة والبحـث، وأوراق العمـل والمنـاظرةوالعمل التعاوني، 
التي أظهرت أن كتـب األحيـاء المقـررة علـى طـالب وطالبـات المرحلـة الثانويـة بالمملكـة العربيـة 
السعودية ال تتضمن التطبيقات المرتبطـة بالمعلوماتيـة الحيويـة بالقـدر المناسـب كمـا أن عمليـة 

هــ( التـي أظهـرت 9323)دراسـة الشـهري بيقات ليسـت بالمسـتوى المطلـوب، و لتطهذه ا تضمينت
أن هنــاك قضــايا لــم تــتم معالجتهــا فــي كتــب األحيــاء مثــل: اإلجهــاض، والطـــب البــديل، وتحديــد 

ومصـادر األدويـة وصـالحيتها وكيفيـة تأثيرهــا فــي الجســم،  ،جنس الجنـين والـتحكم فـي صـفاته
ـــة المرتبطـــة والزراعــة العضــوية، وتقــويم األثــر  ـــي الجوانـــب األخالقي ــدنيًا ف البيئــي، وأن هنــاك ت

بقضـايا المستحدثات الحيوية سواء تلك الجوانب التي توجه سلوك الطالب لالستفادة مـن نـواتج 
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العلـم واتخـاذ القــرارات الصـحيحة حيالهـا، أو تلـك األخالقيـات التـي ترشـده وتضـبب سـلوكه عنـد 
( التــي 3393)ودراســة األحمــدي ،العلميـــة المرتبطــة بــالمقرر إجــراء بعــض األنشـــطة والبحـــوث

هدفت إلى طـرح تصـور مقتـرح يقـوم علـى فكـرة تطـوير منـاهج العلـوم التـي تـدرس فـي المرحلـة 
ــه،  ــدأ األخــذ ب ــق اتجــاه تطــويري حــديث ب ــة الســعودية مــن خــالل تطبي ــة بالمملكــة العربي الثانوي

مـــــا يتعلـــــق بتعلـــــيم األخالقيـــــات  والـــــدعوة إلـــــى تفعيلـــــه علـــــى المســـــتوى العـــــالمي، وهـــــو
المرتبطــة بالقضـايا الحيويــة المعاصـرة، ودمجهــا فـي المنــاهج التعليميــة،   Bioethicsالحيويـة

وجــود توجــه عــالمي ملــح لتعلــيم األخالقيــات المرتبطــة بالقضــايا الحيويــة عــن وكشــفت الدراســة 
فيهـا هـذه  طبقـتالتي  لطالب المدارس ونجاح تجربة تعليم األخالقيات الحيوية في مع م الدول

أظهـرت أن مسـتوى األخالقيـات الحيويـة لـدى طـالب التـي  (3392)ودراسـة الخثعمـي ،التجـارب
بمعنــى أنــه لــم يصــل إلــى حــد  %37 المملكــة العربيــة الســعودية أقــل مــنالمرحلــة الثانويــة ب

 .الكفاية
القضــايا تعــرف مســتوى الــوعي ببهــدف  التــي قــام بهــا الباحــث الدراســة االســتطالعية :الثــيني
ــة المرتبطــة بالمعلوماتيــة الحيويــة لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة، وذلــك مــن خــالل البيو  أخالقي

 علـى طـالبمن طالب المرحلة الثانوية )في الصفوف الثالثة( أثناء اإلشـراف  مع عينةالمقابلة 
ــة الميدانيــة ــه بعــض األســئلة ؛ مــن الثانويــة بمدينــة بيشــة بــبعض المــدارس التربي خــالل توجي

 ،مفتوحة النهايـة التـي تسـمح بتعدديـة االسـتجابات ممـا يسـاعد علـى فهـم السـؤال بشـكل جيـدلا
حيـث تـم فيهـا  One – on – one Interviewوكانـت مـن نـوا المقابلـة الشخصـية الفرديـة 

( 93قوامهــا )و  ،األســئلة علــى كــل مــن أفــراد مجموعــة الدراســة االســتطالعيةبعــض مــن  طــرح 
المعلوماتيـة الحيويـة فـي األحيـاء : ل صف حول محورين رئيسين هماب لكطال (3)واقع بطالبًا 

أخالقية والمرتبطة بمجـاالت المعلوماتيـة الحيويـة مثـل اإلخصـاب الصـناعي بعض القضايا البيو و 
 -الـتحكم فـي الصـفات الوراثيـة  –االستنسـا   -اإلجهـاض  -بنوك األمشاج  -األم البديلة  -

تالط األنسـاب وغيرهـا مـن القضـايا التـي تتضـمنها لمعرفـة اخ –الحصول على الخاليا الجذعية 
 تـدني مسـتوى تبـين ، و على إبداء الرأي حولهـا بشـكل علمـيمدى وعيهم بتلك القضايا وقدرتهم 

ـــة و  ـــب المعرفي ـــة األلمـــام بالجوان ـــة الحيوي ـــة المرتبطـــة بالمعلوماتي ـــوعي بالقضـــايا البيوأخالقي ال
 .ةأفراد الدراسة االستطالعيلدى وتطبيقاتها 
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 :مييلي ممي سبق يتضحو

ـــوعي بالقضـــايا البيو  - ـــة وتطبيقاتهـــا تـــدني مســـتوى ال ـــة الحيوي أخالقيـــة المرتبطـــة بالمعلوماتي
المختلفـــة لـــدى العينـــة االســـتطالعية األمـــر الـــذي يـــدعو إلـــى البحـــث والدراســـة فـــي طـــرق 

 دراسـة لمرتبطـة بهـا والتـي أوردتهـاوكذلك الجوانـب المعرفيـة ا ،وأساليب تنميتها بموضوعية
 والدراسة االستطالعية التي قام بها الباحث.  ،(3392)الخثعمي

أن كتب األحياء المقررة على طالب وطالبات المرحلة الثانويـة بالمملكـة العربيـة السـعودية ال  -
 ، كمـا أن عمليـة تضـمينتتضمن التطبيقات المرتبطة بالمعلوماتية الحيويـة بالقـدر المناسـب

 (، ودراســة3333)الرقيبــة مســتوى المطلــوب كمــا أوردتهــا دراســةهــذه التطبيقــات ليســت بال
 (.  3393)عرفات

أن قضايا المستحدثات الحيوية في محتوى كتـب األحياء بالمرحلـة الثانويـة بعضـها كـان يـرد  -
وتشـعره بـأثر علـم األحيـاء فـي حياتنــا، دون أن تـدخل  ،كمعلومات إثرائية تلفت ن ر المتعلم

 (.  هـ9323)الشهري  كما أكدتها دراسة ة تقويم الطالبفي عملي
جهـاض، والطــب البـديل، وتحديـد هناك قضايا لم تتم معالجتها فـي كتـب األحيـاء مثـل: اإلأن  -

الجنين والتحكم في صفاته. ومصادر األدوية وصالحيتها، وكيفية تأثيرهـا فــي الجسـم جنس 
ي الجوانــب األخالقيــة المرتبطــة والزراعة العضوية، وتقويم األثـر البيئـي، وأن هنـاك تـدنيًا فــ

بقضـايا المستحدثات الحيويـة سـواء تلـك الجوانـب التـي توجـه سـلوك الطالـب لالسـتفادة مـن 
أو تلــك األخالقيــات التــي ترشــده وتضــبب  تخـــاذ القـــرارات الصــحيحة حيالهــا،وا ،نــواتج العلـــم

ــــــــــــة المرتبطـــــــــــة  ـــــــــــض األنشــــــــــــطة والبحــــــــــــوث العلمي ـــــــــــد إجـــــــــــراء بع ســـــــــــلوكه عن
 .  (23،هـ9323الشهري،)ربالمقر 

مشــكلة البحــث الحــالي فــي تــدني مســتوى الــوعي بالقضــايا  تحــددتوفــي ضــوء ماســبق 
 أخالقية لدى طالب المرحلة الثانوية.البيو 
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 :أسئلة البحث

 التالى: ن التساعل الرئيسلقد أجاب البحث الحالى ع
الحيويــة  برنــامج إثرائــي إلكترونــي فــي األحيــاء قــائم علــى المعلوماتيــةمــا فاعليــة 
 ؟الثانويـة لـدى طـالب المرحلـة أخالقيـةا في تنميـة الـوعي بالقضـايا البيو وتطبيقاته

 وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:
أخالقية المرتبطة بالمعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها التي ينبغي تنمية ما القضايا البيو  -9

 ؟ي بها لدى طالب المرحلة الثانويةالوع
القائم على المعلوماتية في األحياء  المقترح اإلثرائي اإللكترونيصورة البرنامج ما   -3

 ؟القية لدى طالب المرحلة الثانويةأختها لتنمية الوعي بالقضايا البيو تطبيقاالحيوية و 
ما فاعلية البرنامج اإلثرائي اإللكتروني المقترح في األحياء القائم على المعلوماتية  -2

أخالقية لدى طالب بالقضايا البيو في تحصيل الجانب المعرفي للوعى  الحيوية وتطبيقاتها
 المرحلة الثانوية؟ 

ما فاعلية البرنامج اإلثرائي اإللكتروني المقترح في األحياء القائم على المعلوماتية  -3
أخالقية لدى طالب لوعي بالقضايا البيو الحيوية وتطبيقاتها في تنمية الجانب الوجداني ل

 وية؟المرحلة الثان
 في التطبيق البعدي مجموعة البحثالدرجة الكلية لطالب العالقة االرتباطية بين  ما -3

 ؟أخالقيةلوعي بالقضايا البيو الجانب الوجداني ل ومقياستحصيل الجانب المعرفي ألختبار 
 ث: ــــداف البحـــــأه 

 التالية: لتحقيق األهداف سعى البحث الحالي
القيـة المرتبطـة بمجـاالت المعلوماتيـة الحيويـة وتطبيقاتهـا أخأهم القضايا البيو  الكشف عن -1

 .التي ينبغي الوعي بها لدى طالب المرحلة الثانوية
تهــا لكترونــي فــي األحيــاء قــائم علــى المعلوماتيــة الحيويــة وتطبيقاإتصــميم برنــامج إثرائــي  -2

 أخالقية لدى طالب المرحلة الثانوية.لتنمية الوعي بالقضايا البيو 
ـــى فاعالكشـــف عـــن  -3 ـــاء القـــائم عل ـــي األحي ـــرح ف ـــامج اإلثرائـــي اإللكترونـــي المقت ـــة البرن لي

أخالقيـة بالقضـايا البيو تحصيل الجانب المعرفي للـوعى المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها في 
 .لدى طالب المرحلة الثانوية
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ـــى  عـــنالكشـــف  -4 ـــاء القـــائم عل ـــي األحي ـــرح ف ـــامج اإلثرائـــي اإللكترونـــي المقت ـــة البرن فاعلي
أخالقيـة لـوعي بالقضـايا البيو الجانـب الوجـداني لتية الحيوية وتطبيقاتها في تنميـة المعلوما

 .  لدى طالب المرحلة الثانوية
 الجانـب المعرفـيالدرجة الكلية الختبار تحصـيل  بين عن طبيعة العالقة االرتباطيةالكشف  -5

القضــايا ب للــوعي الجانــب الوجــداني لمقيــاس الدرجــة الكليــةو  أخالقيــةبالقضــايا البيو  للــوعي
  .  مجموعة البحثلدى طالب  طبيق البعديفي الت أخالقيةالبيو 
  ث: ـــالبح أهمية 

 ما يلي:البحث الحالي فيأهمية  تمثلت
ومطوريها بالمرحلة الثانوية إلى  ءهتمام مصممي ومخططي مناهج األحياقد يوجه ا -9

ك المناهج أهمية تضمين موضوعات المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها عند تطوير تل
كمطلب عالمي في مسايرة االتجاهات العالمية ومواكبة التطورات والمستحدثات 

 التكنولوجية في علم األحياء وربطها بالقضايا الحيوية. 
وية لتنمية الوعي لكترونيًا في األحياء قائم على المعلوماتية الحيإ ثرائياً إقدم برنامجًا ي -3

يمكن أن يسترشد به مخططو المناهج  لة الثانوية؛ب المرحأخالقية لدى طالبالقضايا البيو 
برامج مماثلة لموضوعات في األحياء بصورة جذابة  إعدادفي  ومطوروها والمعلمون 

ومشوقة تلبية لمتطلبات االتجاهات العالمية والمحلية في دمج التكنولوجيا في تدريس 
 . األحياء مادة  محتوى 

أخالقية لطالب المرحلة بالقضايا البيو في للوعي الجانب المعر  يًا فيتحصيل اً اختبار  يقدم -2
والباحثين بإعداد اختبارات مماثلة لقياس المعلومات  المعلمينوهذا قد يفيد  ؛الثانوية

  .والحقائق المرتبطة بتلك القضايا والمفاهيم
أخالقية المرتبطة بمجاالت بالقضايا البيو الجانب الوجداني للوعي إعداد مقياس  -3

األمر الذي قد يفيد في  ؛حيوية وتطبيقاتها لدى طالب المرحلة الثانويةالمعلوماتية ال
والعمل على مراعاة اساليب تنميتها  ،تلك األخالقياتلتعرف درجة وعي هؤالء الطالب 

كناتج من نواتج التعلم ومساعدة المعلمين والباحثين بوضع مقاييس متعددة لهذا الغرض 
 .الوجدانية
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والتي ات الحديثة في المجاالت المختلفة، والمتعلقة باالكتشاف االتجاهات الحديثة يساير -3
تجمع بين علم األحياء وبرمجيات الحاسب اولي، وتتضمن العديد من المستحدثات 

 . ناشئة عند تصميم المناهج الحديثةوالتطبيقات العلمية الحديثة والقضايا الجدلية ال
 ؛مجال المناهج وطرق تدريس العلوم المجال للباحثين في الحالي البحث يتيحيمكن أن  -2

مراحل تعليمية في و  لمماثلة في مجال التربية العلميةإلجراء العديد من الدراسات ا
 مختلفة. 

  :ثــــدود البحـــــح

 اقتصر البحث الحالي على الحدود التالية: 
 -)األول  الثالثة بالمستوياتعينة عشوائية طبقية من بين طالب المرحلة الثانوية  -

 بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية.  الثانوي  الثالث( -الثاني 
خمس وحدات تدريبية هي: أخالقية المرتبطة محتوى البرنامج القضايا البيو  تضمن -

المعلوماتية الحيوية وتشخيص  -الطب الجزيئي والبصمة الوراثية -المعلوماتية الحيوية 
ماتية الحيوية في الزراعة والثروة الحيوانية تطبيقات المعلو  -وعالج األمراض الوراثية 

تطبيقات المعلوماتية  -دراسة الطفرات وتقييم المخاطر والتطور  -والتكنولوجيا الحيوية 
 .البيولوجية لجينوم والحربالحيوية في عصر ما بعد ا

أخالقية على المعلومات بالقضايا البيو  للوعى اختبار تحصيل الجانب المعرفي تضمن -
 ة بالقضايا المختارة ومجاالتها.المرتبط

القضايا المحددة في بالقضايا البيوأخالقية لوعي الجانب الوجداني ل تضمن مقياس -
مشروا  -الهندسة الوراثية  -المجاالت التالية: قضايا مرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية 

يا الخال -العالج الجيني  -الفحوص الجينية والبصمة الوراثية  -الجينوم البشري 
 الجذعية.

 .هـ9321/9333الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  خالل  البحثتم تطبيق  -
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 :  البحثيت ـــمصطلح

 Bioinformatics   :املعلوميتية احليوية -

بأنهــا: اســتخدام كــل مــن  (Kovarik et al, 2013كوفاريــك ورخــرين)عرفهــا كــل مــن 
ب لحـــل واالحصـــاء وعلـــوم الحاســـ informaticsتقنيـــات الرياضـــيات التطبيقيـــة المعلوماتيـــة 

 مشكالت بيولوجية حيوية.   
ــم الــذي يســتخدم الحاســب اولــي والبــرامج وقواعــد 9، 3393)الزهيــري  عرفهــاو  ( بأنــه العل

البيانات لحل وشرح وتفسير العديد مـن التسـاعالت البيولوجيـة ويتعامـل مـع البيانـات البيولوجيـة 
 ة الكبيرة مثل مشروا الجينوم البشري . الهائلة الناتجة من المشروعات العلمي

المعـارف والمفـاهيم والمعلومـات والحقـائق إجرائيـًا فـي البحـث الحـالي بأنهـا:  وُتعرَّف
الناتجــة مــن دمــج تكنولوجيــا المعلومــات وبرمجيــات الحاســب اولــي وعلــم األحيــاء والتــي تشــمل 

أخالقيـة فـي األحيـاء فـي ا البيو متعـددة والمرتبطـة بالقضـايالعديد من التطبيقـات فـي المجـاالت ال
الهندســة و  ،التكنولوجيــا الحيويــة :مجــاالتدة وهــي القضــايا المرتبطــة بكــل مــن مجاالتهــا المتعــد

 ،العــالج الجينــيو  ،والبصــمة الوراثيــة ،الفحوص)الجينيــة(و  ،مشــروا الجينــوم البشــري و  ،يــةالوراث
لكتروني المعد لـذلك لتنميـة الـوعي التي يمكن تضمنيها بالبرنامج األثرائي اإل  ؛الخاليا الجذعيةو 

 بها لدى طالب المرحلة الثانوية.
ــي  - ــي ا لكرتونـــــ ــيمئ ااإلرارتـــــ ـــــــى  Enrichment Program الربنـــــ القـــــــائم عل

مجموعـة مـن  :بأنـه يمكن تعريفه إجرائيًا في البحـث الحـالي المعلوماتية الحيوية
ــر  ــا عب ــة المصــممة إلكتروني ــة واألنشــطة التعليمي ــرات العلمي ــتاإل الخب ــاء مقدمــة  نترن فــي األحي

لطالب المرحلـة الثانويـة )الصـفوف الثالثـة( حيـث يكـون أكثـر عمقـًا وتنوعـًا ممـا يقـدم لهـم فـي 
أخالقيــة المرتبطــة بالمعلوماتيــة المبــادئ والقــيم والقضــايا البيو  المــنهج المدرســي العــام متضــمناً 

الهندسـة  -تكنولوجيـا الحيويـة أخالقية المـرتبب بمجـاالت )الحيوية المحددة وهي القضايا البيو ال
 -العـالج الجينـي  -الفحوص الجينية والبصـمة الوراثيـة  -مشروا الجينوم البشري  -الوراثية 

يـــة أخالقيــة لـــدى طــالب المرحلــة الثانو بهــدف تنميـــة الــوعي بالقضــايا البيو الخاليــا الجذعيــة( 
 (.  عداد الباحثإبمدينة بيشة )من 
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  Awareness of bioethical issuesأخالقيةالبيوالوعي بيلقضييي  -
ـــوعي بصـــفة ـــث  (Awareness)عامـــة  ال ـــد مـــن المعـــاني حي ـــه العدي ـــه كـــل مـــنل : عرف

يمتـاز بـاإلدراك  سـلوك اجتمـاعيبأنـه  (77، 3333)قمـر أبـوو نشوان ، و (922، 3333)مازن 
ويتـرجم  لموقف أو ل ـاهرة مـا تحـدث فـي محيطـه الحيـوى  العميق من جانب الفرد أو الجماعة

وهـذا يعنـى أن الـوعي عمليـة عقليـة وجدانيـة تشـمل  الدراك إلى نمـب مـن السـلوك الفعلـي،ا هذا
   .الجانبين المعرفي والوجداني 

 (،23، 3337عرفهــــــا كـــــــل مــــــن: عبـــــــدالحليم)( Bioethisالقضــــــايا البيوأخالقيـــــــة )و 
مصــطلح يجمــع بــين حقلــين مــن حقــول المعرفــة، همــا علــم بأنــه  (329، 3393حمــدي)األو 

ـــــاء(Deontologyاالخـــــالق  ـــــم االحي ـــــة  ((Biology ( وعل ـــــاول المشـــــكالت االجتماعي ويتن
 والطب. خالقية المرتبطة بكال من االحياءواال

نها عبـارة عـن أ( 231، 3393)الطناوي منها تعريف وتتعدد تعريفات األخالقيات الحيوية 
ـــرد تجـــاه الق ـــي توجـــه ســـلوك الف ـــام الت ـــارات أو األحك ضـــايا مجموعـــة مـــن الضـــوابب أو االعتب

، وتحتـاج إلـى تكنولوجيـة فـي المجـاالات المختلفـةوالمشكالت األخالقية التي تثيرها التطبيقات ال
؛ المتعلقــة بهـذه القضــايا لـدى الفــرداألخالقيـة  تـوافر بعــض المفـاهيم والمبــاديء العلميـة والقــيم

 .  حكم أو اتخاذ قرار مناسب بشأنها مما يساعده على إصدار
إجرائيـًا  Awareness of bioethical issues لبيوأخالقيـة الـوعي بيلقضـييي ا  ويعـرف 

ــالقيم والقواعــد األخالقيــة دراك طــالب المرحلــة الثاإمعرفــة و  بأنــه: فــي البحــث الحــالي نويــة ب
علــى تحديــد واصــدار أحكــام واتخــاذ قــرارات مناســبة تجــاه القضــايا المرتبطــة باســتخدام والقــدرة 

الجانـــب مقيـــاس و  الجانـــب المعرفـــير تحصـــيل بكـــل مـــن اختبـــاالمعلوماتيـــة الحيويـــة وتقـــاس 
قضـايا اللمعلوماتية الحيويـة وتطبيقاتهـا وهـي اأخالقية المرتبطة ببالقضايا البيو  الوجداني للوعي

ــل مــن: مرتبطــة بال ــة ك ــا الحيوي ــة  -التكنولوجي ــوم البشــري  -الهندســة الوراثي  -مشــروا الجين
 ه، ويعبــر عــن هــذالخاليــا الجذعيــة -ي لعــالج الجينــا -الفحــوص )الجينيــة( والبصــمة الوراثيــة 
لهــذا  انالمقيــاس المعــدكــل مــن االختبــار و فــي  الطــالب االســتجابة بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا

 )من إعداد الباحث(. الغرض.



 .............................................. فاعلية برنامج إثرائي إلكتروني في األحياء قائم على المعلوماتية الحيوية

 - 222 - 

 :( أدبييت البحث )ا طير النظري والدراسيت السيبقة

 :(ات)التعريف واألهداف واجمليBioinformatics : املعلوميتية احليويةأوًا
 املعلوميتية احليوية:  تعريف  -

 تتعدد تعريفات المعلوماتية الحيوية منها: 
( مــن خــالل جــانبين أولهمــا التعريــف الضــيق )المعلوماتيــة 1-2، 3393يعرفهــا الزهيــري)

الحيويـــة الكالســـيكية(  وهـــو العلـــم الـــذي يســـتخدم فـــي المقـــام األول لتحليـــل التتابعـــات ســـواء 
لمعلوماتية الحيوية الحديثة )ما بعـد علـوم الجينـوم( وهـو علـم يشـتمل بروتينية أو جينومية ؛ وا

على دراسة المقارنة للجينومات المختلفة والحامض النووي وتحليل وظـائف الجينومـات وتحليـل 
المجموعـــة البروتينيـــة الكاملـــة للجينـــوم باإلضـــافة إلـــى المعلومـــات الطبيـــة والتعريـــف الواســـع 

ة عـن تحليـل كميـة كبيـرة مـن المعلومـات البيولوجيـة سـواء كانـت للمعلوماتية الحيوية: هو عبار 
 تتابعات وراثية أو غيرها عن طريق الحاسب اولي. 

( بأنهــا علــم يــدمج الحاســوب مــع الرياضــيات والجينــوم ويتعامــل 2، 3397)قابيــلويعرفهــا 
لوجيـا لحاسـوبي أو البيو مع الخلية والحمض النووي كما لو أنها حاسوب ويعرف علـم األحيـاء ا

ـــة ComptionalBiology)الحاســـوبية ـــات الرياضـــيات التطبيقي ـــه اســـتخدام أحـــدث تقني ( بأن
 واإلحصاء وعلوم الحاسب لحل مشكالت بيولوجية حيوية.  informaticsوالمعلوماتية 

يجب التفريق بـين  إلى أنه( Abdurakhmonov,2016,425)نوفيشير عبدالرخماو  
علمية ذات الصلة مثل الحوسبة البيولوجية والتـي تهـدف إلـى والمجاالت ال ،المعلوماتية الحيوية

تطــوير الحواســب البيولوجيــة باســتخدام مســتحدثات الهندســة البيولوجيــة وعلــم الــتحكم اولــي 
والربوتــــات وبيولوجيــــا الخليــــة الجزيئيــــة، بينمــــا المعلوماتيــــة الحيويــــة تســــتخدم الخوارزميــــات 

أســاس تسلســل الجزيئــات المشــتقة مــن الجينــوم الحســابية لتفســير العمليــات البيولوجيــة علــى 
 وتفاعالتها.

يمكن استخالص أن المعلوماتية الحيويـة هـي  ومن التعريفات السابقة للمعلوماتية الحيوية
ــم  ــددة ت ــي مجــاالت متع ــارف والمعلومــات ف ــى مجموعــة مــن المع ــوى عل ــذي يحت ــاة ال ــم الحي عل

ب اولـي والطـب وعلـم األحيـاء الجزيئـي التوصل اليها وتجمع بين علم األحياء وبرمجيات الحاس
الخوارزميــات الحســابية ومــن ثــم يمكــن تضــمينها بمحتــوى بيولوجيــا األن مــة و الحاســوبي وعلــم 
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رتبطــة بهــا فــي مجاالتهــا أخالقيــة المالثانويــة مــع تحديــد القضــايا البيو مــنهج األحيــاء بالمرحلــة 
 .  المختلفة

 أهداف املعلوميتية احليوية: -

ــة  ــى المســتوى تهــدف المعلوماتي ــى فهــم الخليــة وكيفيــة عملهــا عل ــة بشــكل عــام إل الحيوي
الجزيئي، ذلك عن طريق تحليل التسلسل الجزيئي الخام والمعلومات البنائيـة، ومـن ثـم تسـتطيع 

 ةديـــــــدة وتقـــــــديم من ــــــور  عـــــــالمي  للخليـــــــأبحــــــاث المعلوماتيـــــــة الحيويـــــــة توليــــــد رعى ج
(Xiong,2006,19). 

لـى التوصـل إلـى تطبيقـات حديثـة إBioinformatics يـة المعلوماتيـة الحيو  ويسعى علم 
، 3332)شــودري،، لتحقيــق األهــداف التاليةmolecular biologyوعلــم  geneفــي علــم 

31)  : 
ترتيب البيانات بشكل يسهل على الباحثين الحصول على أحدث المعلومات في علم  -9

 gene تالجينا، وأيضا يمكنهم من إدخال بيانات حديثة كحفظ تسلسل الجينات

sequence، .أو البروتينات والعودة إليها في أي وقت 
 تطوير األدوات والمصادر التي تسعى إلى تحليل البيانات الناجمة من التحاليل الوراثية. -3
استخدام هذه األدوات في تحليل البيانات الوراثية وترجمة النتائج واالستفادة منها في  -2

 النواحي البيولوجية.
المعلومــات الحيويــة والطبيــة والســلوكية  إلــى نشــرلمعلوماتيــة الحيويــة يهــدف علــم اوأيضــًا 

والصــحية عــن طريــق الحصــول علــى المعلومــات، وحف هــا، وتن يمهــا، وأرشــفتها، وتحليلهــا أو 
 .(33،هـ9327مري،اوالع هيل هذه البيانات وتفسيرها )مساعداستخدام األدوات البصرية لتمث

لحيويــة قــراءة جينومــات الكائنــات الحيــة بأكملهــا، األهــداف الضــمنية للمعلوماتيــة ا ومــن
وتحديــدها ليطــابق كــل جــين مــع البــروتين الــذي يشــفره، ولتحديــد بنيــة ووظيفــة كــل بــروتين 

 (.Mathur,2018,30)بمساعدة البرامج والتقنيات
ســبق أن المعلوماتيــة الحيويــة مــن أهــم أهــدافها تطــوير واكتشــاف البــرامج  يتضــح ممــاو 

النتـائج للحصـول علـى  ة الالزمـة للتعامـل مـع المشـكالت البيولوجيـة وتفسـيرواألدوات الحاسوبي
ــدة  ــدة واكتشــافات جدي ــة المجــاالت منهــا الطــب والهندســةبيانــات جدي ــؤ  فــي كاف ــة والتنب الحيوي
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التركيـب الجزيئـي لألحمـاض بالن م المعقدة مثل وظيفة الجين والتفاعـل فـي العمليـات الخلويـة و 
 .النووية

 ميتية احليوية:جميات املعلو  -

 الجينــوم بمشــروا يــرتبب مــا منهــا المجـاالت، مــن العديــد فــي الحيويــة المعلوماتيــة تسـتخدم
 عــدة علــى عــالوة ،والبيئــة والغــذاء الزراعــة وفــي، ((DNA الوراثيــة البصــمة ودراســة ؛البشــري 
 ,Edwards, et .al, 2009; Elwess, Dupery: )مـن كـل عليهـا اتفـق أخـرى  مجـاالت

Harney, Langman, Marino, & Taylor,2008; Morishita,2007)؛ وهي  : 
أي استخدام الحاسب اولي في البحث عن الجينات المسئولة : الجزيئي الطب مجال -9

عن مرض معين مما يساعد في استحداث أهداف عالجية جديدة، وفي العالج الفردي، 
 .وفي العالج الجيني، والجينوم الميكروبي

د المعلومات الحيوية في التخلص من النفايات، وتغيير حيث تساع: البيئة مجال -3
 ال روف المناخية، واستحداث مصادر بديلة للطاقة.

 مقاومة صفات لها النباتات إلى جينات نقل طريق عن وذلك: الحشرات مقاومة مجال -2
 .اإلنسان بصحة المضرة الحشرية للمبيدات أقل استخدام إلى يؤدي مما الحشرات،

معني استخدام المعلومات الحيوية في تحسين كم ونوا المنتجات ب: الزراعة مجال -3
 الزراعية المقاومة لألمراض والحشرات.

خالل البحث عن انزيمات تستخدم في الصناعات  من: الحيوية التكنولوجيا مجال -3
 الغذائية.

 بعض تحول إلى أدت التي األسباب عن البحث أي: الحيوية المضادات مقاومة مجال -2
 .خطيرة مرضية عدوى  يسبب نوا إلى بكتيرياال من أنواا

: المقارنة عن طريق استخدام المعلومات الحيوية بين الحية الكائنات تطور مجال -7
 السالسل الوراثية للكائنات الحية من أجل معرفة التشابه بين الكائنات الحية.

 تفيروسا تصنيع في الحيوية المعلومات باستخدام هذا: البيولوجية األسلحة مجال -2
 .بيولوجية أسلحة إنتاج واقع على يدل مما تقنية بطرق  معينة
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 وتطبيقيتهي. احليوية يملعلوميتيةب أخالقية املرتبطةالقضييي البيو: إلينيًي

ـــة البيو  ـــة ذات الصـــلة  Bioethicsأخالقي ـــة الطبي ـــق علـــى األخـــالق الحيوي مصـــطلح يطل
ختلفت حولهـا اوراء، ممـا نـتج عنـه الوثيقة بأخالقيات علم البيولوجي والتي أثير حولها جدل وا

بيقـات شعور بـالقلق تجـاه مسـتوى معـايير اخالقيـات علـم البيولـوجي الـالزم األخـذ بهـا فـي التط
 (.92، 3392أتيجيتكي،)التجريبية العلمية والطبية

التـي كتبهـا  9122االخالقيات والبحـوث السـريرية  عـام وبسبب ما أثير في مقالة بعنوان  
نشاء اللجنـة الوطنيـة لحمايـة المشـاركين فـي إت الواليات المتحدة االمريكية بهنري بيتشرن قام

جـــراء لتحديـــد المبـــادئ األخالقيـــة األساســـية إل 9173بحـــوث الطبيـــة الحيويـــة الســـلوكية عـــام 
خالقيــة. مــن هنــا بــدأت القضــايا األخالقيــة، وأصــبح أالبحــوث البشــرية وتطــوير مبــادئ عادلــة و 

الالإنســانية وال: انتشــار المعاملــة أ أســباب؛ ةية فــي الطــب لثالثــساســأخالقــي قضــية الســلوك األ
، ثانيــا: مــا شــهدته فتــرة الســتينيات مــن تغييــرات اجتماعيــة وسياســية للمشــاركين فــي البحــوث

 .  ((Al Wali,2019,3سفر عن مشكالت طبية جديدةأالذي  فريدة، ثالثا: التقدم التكنولوجي
للقضـايا األخالقيـة فـي مجـال التحليـل النقـدي ا إلـى يوأخالقية كانت تشير قـديمالقضايا البو 
التـي تشـمل الطـب والبيولوجيـا،  المشـكالت األخالقيـة فـي علـوم الحيـاةا فهـي ا حديث، أمالصحة

   .((Khan,2013,90ئة، والسكان، والعلوم االجتماعيةالبيو 
ــــب األمريكــــي (Bioethicsأول مــــن اســــتخدم مصــــطلح و  ــــالم الطبي  Van( هــــو الع

Rensselaer Potter وقد برز هـذا المصـطلح نتيجـة القضـايا االخالقيـة التـي أثارهـا التقـدم ،
 & ,Nunes, Duarte, Santos)قنــي فــي مجــال علــوم األحيــاء الطبيــةالعلمــي والت

Rego,2015,6)  . 
ــين القضــايا  ويمكــن القــول ــاك عالقــة ارتباطيــة ب ــا  أخالقيــةالبيو أن هن فــي مجــال البيولوجي

 الهندسـة الوراثيـة -التكنولوجيا الحيويـة : من مجاالتها مثلي كل مجال بالمعلوماتية الحيوية ف
وغيرهــا مــن  ،الخاليــا الجذعيــة -نــوم الميكروبــي الجي -البصــمة الوراثيــة  -العــالج الجينــي  -

 المجاالت الحيوية. 



 .............................................. فاعلية برنامج إثرائي إلكتروني في األحياء قائم على المعلوماتية الحيوية

 - 213 - 

تتعـــدد تطبيقـــات المعلوماتيـــة الحيويـــة فـــي مجـــاالت متعـــددة نتيجـــة اســـتخدام برمجيـــات و 
 منها: ؛ لتحليل البيانات البيولوجية وتفسير النتائجالحاسب اولي 

تطبيقات المعلوماتية  تتعدد تعريفات التكنولوجيا الحيوية كأحد التكنولوجيي احليوية: -9
 ؛93-1،3393،الحيوية ومرتبب بها بعض القضايا البيو أخالقية منها)الرفاعي

 : (79، 3392،الوهابعبد ؛22، 3397بلقاسمي،
حديثة عن طريق التعديل الوراثي الغرض منها تحسين وإيجاد أنواا  هي استعمال تقنيات -

 .ظ علي البيئة والتنوا البيولوجينباتية وحيوانية جديدة مع مراعاة الحفا
تطبيق العلوم والتكنولوجيا على الكائنات الحية وعلى أجزائها ومنتجاتها ونماذجها لتغيير  -

قائمة بتقنيات البيو  سلع وخدمات، وكذلكالمواد الحية وغير الحية بغية إنتاج معارف و 
 تكنولوجيا.

تطبيق تقني يستخدم خاليا أو كائنات حية أو أن مة بيولوجية الصطناا أو تعديل منتج  -
أو إلنجاز عملية بيولوجية محددة. من هنا نالحظ ان كل التعريفات تركز في مضمونها 

 قنيات الهندسة الوراثية. على تطوير وتحسين اإلنتاج الزراعي والحيواني من خالل ت
اإلخصاب ) في علم األجنة كنولوجيا الحيوية:المرتبطة بالت أخالقيةلبيو اومن القضايا  -

 - حديد جنس الجنينت -اإلجهاض  -بنوك األمشاج واألجنة  -األم البديلة  -الصناعي 
 .)سالمة الغذاء(( واألمن الغذائيأطفال األنابيب

الوراثية والقضايا المرتبطة البصمة ن المهتمين ماهية العديد م حدد :البصمة الوراإلية -3
 (79، 3392،الوهابعبد؛ 2، 3397علي،؛ Bianchi & Lio,2007,118)بها 
 :يلي كما

وتستخدم ، DNAتحديد هوية اإلنسان عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من حمض  هى -
 عالج فقر الدم الوراثي.  البصمة الوراثية في

قد أصبح الحمض و  ،جرمونات يحتاجها االنسان للنمو والعالإنتاج مواد بيولوجية وه -
وذلك ألن جميع االختالفات الوراثية التي  ؛ن أهم سمات تحديد الهوية الشخصيةالنووي م

 شرائح بعض أو( الجيناتيمكن الحصول عليها من خالل أجزاء في الحمض النووي )
 .النووي  الحمض
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بين األشخاص األمر الذي يترتب عليه  تميز عالمات أو كأدلة واستخدامها رصدها يمكن  -
سواء في الجرائم أو  اختالف البشر في الجينات وللمساعدة في الكشف عن الضحايا

 الحوادث وغيرها من الجرائم في مجال الطب الشرعي.
 - المرتبطة بالبصمة الوراثية: خصوصية المعلومات الوراثية البيوأخالقيةومن القضايا  -

 .اتأمانة القائمين على أخذ العين -ختالط األنساب إ -تلوث العينات 
 ؛303  3003)محمددددد   فـــــي هـــــذا المشـــــروا ويتمثـــــل :مشـــــرون ا ينـــــوم البشـــــري -3

 ؛52  3000 مصدددد   ؛ Bianchi & Lio,2007,118 ؛56  3002عبدددد اب، ا  
  :(20  3003اب ه   عب  ؛32  3002؛ مح، ل 02  3006أب  زي  

وهو مأخوذ من كلمة  genول لى جزأين األ مصطلح مقسم إ genomeمصطلح جينوم  -
gene  أي )الجين(، والثانيome  ومأخوذ من كلمةChromosome  أي

 )الكروموزومات(. 
مدلول هذا المصطلح لإلنسان يعني الحقيبة الوراثية البشرية الموجودة داخل نواة الخلية  -

  .وتعطي لإلنسان جميع الصفات والخصائص الجسمية والنفسية
تكوين  ، وكيفيةي تم كشف أسرار الجينات وعالج األمراض في الجسم البشر  خالله من -

 . عمل الجين البروتين الذي يترجم
 -التحسين الوراثي  -: االستنسا  المرتبطة بالجينوم البشري  البيوأخالقيةومن القضايا  -

ة في استخدام المادة الحيوية البشري -مقاومة الشيخوخة  - زراعة األعضاء البشرية
  . لبحث وفي التشخيص المعمليا
إلــــى أن أشــــارت العديــــد مــــن األدبيــــات المتعلقــــة بهــــذا المجــــال  :اخلاليــــي ا  عيــــة -3

   (:79، 3392الوهاب،عبد؛ 32،3392النوبي، ؛332، 3337لسويلم،ا)
العالج بالخاليا الجذعية هو زراعة خاليا بشرية أو حيوانية لتعويض الخاليا أو األنسجة  -

 .لعالج األمراضالتالفة في محاولة 
عالج العد يد من األمراض واالعتالالت التي يكون : أهمها منتطبيقات الخاليا الجذعية  -

الجسم فيما يعرف بالعالج سببها الرئيس هو تعطل الوظائف الخلوية وتحطم أنسجة 
( مما يوفر عالجا لعدد كبير من األمراض المستعصية مثل Cell therapy) الخلوي 

ركنسون وإصابات الحبل الشوكي وأمراض القلب والسكري والتهاب الزهايمر ومرض با
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المفاصل والحروق، والمساعدة في معرفة وتحديد األسباب األساسية ومواقع الخطأ التي 
عدد من اللجان الدولية  توقد ناقش، تتسبب عادة في أمراض معينة مثل السرطان

لهذا االستخدام وخاصة أن واإلقليمية موضوا الخاليا الجذعية بهدف إيجاد تن يم 
، وافقت اللجنة الوطنية في المملكة ا هو األجنة أو البويضات الملحقةالمصدر الرئيس له

ومنعت  ،العربية السعودية على استخدام الخاليا الجذعية البالغة من الحبل السري 
 استخدام الخاليا الجذعية من البويضات الملحقة.

: الحصول على الخاليا الجذعية من بالخاليا الجذعيةطة المرتب البيوأخالقية ومن القضايا -
 . صفات وراثية غير مرغوبةتكوين أجنة ب –نطف األجنة البشرية وباالستنسا  العالجي 

 ؛33هــ،9327مساعده والعـامري،)يتمثل هذا المجال فيما يليو : الوراإلي العالج ا يين -3
Misra,2013,4479، 3392عبدالوهاب، ؛922، 3397األشهب، ؛:)   

 .هو تدخل طبي باستخدام الموروثات )الجينات( لعالج األمراض أو منعها -
بالعالج الجيني من اإلنسان والحيوان والنبات، وما يخص اإلنسان يسمى  يهتم بكل -

اج ويقوم العلماء باستخدام طرقا كيمائية وفيزيائية أو باستخدام البكتريوف، للخاليا البشرية
 . سانإلدخال الجين إلى جسم االن

يقاف عمل الجين إلاستبدال الجين المصاب بآخر صحيح  طريق ويتم العالج الجيني عن  -
 .جين جديد في الجسم لمكافحة المرضإدخال و ، المصاب

عالج : وتتعدد المجاالت الطبية التي يستخدم فيه العالج الجيني، ومنها -
(، إزالة التشوهات، األمراض المناعية -األمراض الوراثية واألمراض المعدية األمراض)

 . عالج األمراض النفسيةو انعدامها،  الوقاية من األمراض، عالج قلة الخصوبة أو
: غربلة الجينات)التحكم في الصفات المرتبطة بالعالج الجينى البيوأخالقيةومن القضايا  -

الحد من زواج حاملي  -( قل األعضاء من الحيوانات لإلنساننالنقل الجيني ) -( الوراثية
 . األمراض الوراثيةمنع وقوا  -المريضة  لجيناتا
ــة  -2 ـــــى أنـــــهو  :اهلندســـــة الوراإليـــ ـــــذا المجـــــال عل  ؛93، 3393،)الرفـــــاعي يعـــــرف ه

 :(79، 3392،عبدالوهاب
تقنية حديثة تسعى إلى تعديل المادة الوراثية باستبدال أو أضافة أو حذف جزء منها  -

 . بطرق غير تقليدية
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ص معلومات عنها أو التغيير لمادة الوراثية باستخالالتعامل مع ا ُيعرَّف على أنهكما  -
 .فيها

أهم تطبيقاتها في المجاالت الزراعية والطبية والبيئية وعالقة المورثات بالليزر من و   -
والكمبيوتر والفضاء والرياضة، وأجهزة البحث الجنائي مما يعد إضافة لنافذة جديدة 

حديثة والسلوك واألمور الحياتية توضح عالقة المورثات بالعديد من االختراعات ال
  المختلفة.

المرتبطة بالهندسة الوراثية: تسريب الكائنات الدقيقة المحورة  البيوأخالقيةومن القضايا  -
 المخاطر المحتملة على البيئة من زراعة النباتات المحورة وراثيًا في -وراثيًا إلى البيئة 

 . البيئة المفتوحة

 وتطبيقاتهــا  المعلوماتيــة الحيويــةبيوأخالقيــة المرتبطــة بالقضــايا الأن ممــا ســبق يتضــح 
لها دور كبيـر فـي حياتنـا المعاصـرة وخاصـة مـن خـالل دراسـة علـم األحيـاء الحـديث فـي جميـع 

 :  ؛ منهامن الدراسات والبحوث بهذا المجالولذلك اهتمت العديد  ؛المجاالت
دفت الـى الكشـف هـالتي  ((Bryant & Morgan,2007من براينت ومورجانكل  دراسة

عن وجهات ن ر مجموعة من الطالب الجـامعيين فـي الواليـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة عـن 
ئهـم حـول أخالقية للطالب الذين يدرسـون األحيـاء، وأيضـا معرفـة ررالبيو أهمية تدريس القضايا ا

 دون ويشــجعون تــدريس القضــاياأوضــحت النتــائج أن الطــالب يؤيــ، و مــن يقــوم بعمليــة التــدريس
ــز المســئولة البيو  ــاء، وتعزي ــم االحي ــأثير االجتمــاعي لعل أخالقيــة ويؤكــدون أهميتهــا فــي فهــم الت

الوطنيــة، وتزيــد مــن فهمهــم للســلوك االخالقــي، وتســاعدهم علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة فــي 
ـــة ـــاتهم العملي ـــم االخـــالق  ،حي ـــي عل ـــوم متخصصـــون ف ـــن الضـــروري أن يق ـــه م ـــدوا أن ـــا أك كم

(Ethicistsبتدريس ) .هذه القضايا 
قياس مستوى فهم طلبة العلوم العامة واألحياء  إلى (3332)دراسة الكحلوتهدفت و 

واتجاهاتهم  أخالقيةللقضايا البيو  )االسالمية، واألقصى، واألزهر( غزةات بكليات التربية بجامع
ليم وأوصت بضرورة إعادة الن ر في برامج إعداد معلمي العلوم واألحياء ومناهج التع ،نحوها
  .وأبعادهامستحدثات البيولوجية ال في ضوءالعام 
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في تدريـس بعـض القـضـايا  برنامج مقترح ببناء (3331)عمرهتمت دراسة وا
الخاليا الجذعية  -البصمة الوراثية  -البروتيوم البشري  -الجينوم البشري  وهي:أخالقية البيو 
تن يم النسل البشري والصحة  -ملة حروب اإلبادة الشا -نقل األعضاء البشرية وزراعتها  -

قائم عـلى التعلـم الـمن ـم ذاتيًا وأثره في  ؛خصاب الصناعي داخل أو خارج الرحماإل -االنجابية 
تنمية التحصيل األكاديمي ومهارات التفكير الناقد وأخالقيات العلم لدى طالب شعبة العلوم 

في  البرنامج رت نتائج الدراسة فاعليةوأسف، في مصر البيولوجية والجيولوجية بكلية التربية
    .المتغيراتتلك  تنمية

فعالية برنامج مقترح قائم على مستحدثات التكنولوجيا  إلى (3393)حسن دراسةوأشارت 
القضايا الحيوية في ضوء استراتيجيات الذكاءات المتعددة لتنمية المعارف المرتبطة ب

 عبة البيولوجي بكلية التربية في مصر.أخالقية لدى طالب شالبيولوجية والقيم البيو 
ضرورة تضمين  عن Mark et al,2010,173))مارك وزمالعهدراسة وكشفت 

المعلوماتية الحيوية اثناء التدريس ويمكن ان يتم ذلك من خالل دمجها ضمن المقررات 
 ، أو الربب بين علمررياضيات واإلحصاء وعلوم الكمبيوتالموجودة بالفعل مثل األحياء وال

األحياء وعلوم الكمبيوتر بعمل تدريبات معملية أو مشاريع تخرج مشتركة بينهما، أو تشكيل 
 .فريق تدريس يشمل معلمين من تخصصات متنوعة لتدريس المعلوماتية الحيوية

تقصي نسب شيوا المبادئ األخالقية  (3399)واستهدفت دراسة حسنين والمومنى
سبه شيوعها بكل من الجنس وعدد سنوات الخبرة نية بين معلمي األحياء ومدى تأثر الحيو 

وأظهرت النتائج أن المبدأ األكثر شيوعا بين المعلمين  ،التدريسية وكيفية دمجها في التدريس
 ،ولم يكن هناك أثر للخبرة التدريسية ،شيوعًا هو مبدأ النفعية لهو المبدأ الديني بينما األق

باألخالقيات  ( يقومون بدمج القضايا المرتبطة%33.19أن الغالبية الع مى من المعلمين )و 
 .الحيوية في التدريس

إلى الكشف عن أثر دمج  ((Wightman & Hark,2012وهاركويتمان  دراسة هدفتو 
المعلوماتية الحيوية بمقرر االحياء لدى مجموعة من طالب المرحلة الثانوية في اكسابهم 

 ،ياضية، والتعرف على اتجاهاتهم نحو تعلمهمامفاهيم المعلوماتية الحيوية وبعض المفاهيم الر 
تحسن مستوي اكتساب الطالب لتلك المفاهيم، كما عبروا عن ايجابيتهم  عن وكشفت النتائج

 نحو دراسة كال من المعلوماتية الحيوية والرياضيات.
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بالكشف عن مستوى فهم تطبيقات  (3392)أبو حيةسة درااهتمت وفي ذات السياق 
 إلى وأشارت النتائج ،لدى معلمي األحياء بالمرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحوهاالبيو معلوماتية 

األحياء في ضوء مفهوم وتطبيقات  مناهجتطوير  ، وأهميةلديهم تدني مستوى الفهم
 . المعلوماتية الحيوية

تعرف أثر برنامج في مادة االحياء في تنمية  (3392)جراداتدراسة  ستهدفتافي حين 
ر الناقد واكتساب المفاهيم العلمية واالتجاهات العلمية لدى طلبة الصف التاسع مهارات التفكي

كشفت النتائج عن تفوق المجموعة التجريبية على الملك عبد الله الثاني، و بمدارس 
المجموعة الضابطة في اختبار التفكير الناقد، واختبار المفاهيم العلمية، ومقياس االتجاهات 

 لطالببضرورة تصميم وبناء برامج اثرائية في جميع مناهج العلوم  أوصت الدراسة ،العلمية
 .المدارس الستثمار طاقاتهم وقدراتهم بشكل فعال

م برنامج مقترح قائم على نموذج استخدا بالكشف عن أثر (3392)زكيواهتمت دراسة 
اقد والقيم   في تعديل بعض المفاهيم البيولوجية المستحدثة وتنمية مهارات التفكير الن درايفر

في تنمية تلك المهارات البرنامج  وأظهرت النتائج فعالية ،البيوأخالقية لدى طالب كلية التربية
 .والقيم لدى عينة الدراسة

لتنمية إلى معرفة فاعلية برنامج مقترح  (3392وفي ذات السياق هدفت دراسة أبو عمرة)
ية التربية في الجامعة اإلسالمية، أخالقية لدى طالبات العلوم بكلالوعي ببعض القضايا البيو 

ب المعرفية للوعي وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في االختبار البعدي للجوان
أخالقية لصالح المجموعة التجريبية، كما أظهرت وجود فروق دالة احصائيا في بالقضايا البيو 

ة لصالح المجموعة التجريبية، أخالقيالوجدانية للوعي بالقضايا البيو  المقياس البعدي للجوانب
 أخالقية في المناهج.راسة بضرورة تضمين القضايا البيو وأوصت الد
بتطوير منهج األحياء للصف األول الثانوي في  (3393)إبراهيمدراسة اهتمت بينما 

ضوء المعايير القومية للتعليم في مصر وأثره على تنمية التحصيل والتفكير الناقد والقيم 
 وجاءت ،وبناء الكائن الحي ،لتفكير العلميعلم األحياء واحيث تم تطوير وحدتي: البيولوجية 

 . تغيرات السابقة لدى عينة الدراسةالنتائج مؤكدة فاعلية الوحدتين في الم
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فاعلية منهج مقترح قائم على المعلوماتية  عن (3393)دراسة غانمكشفت  في حين
واستخدمت الدراسة  ،لدى طالب الثانوية العامة حياءالحيوية لزيادة مستويات التميز في األ

وأوصت بضرورة التكامل بين  المنهج المقترح،اختبار التميز، وجاءت النتائج مؤكدة فاعلية 
 . اإلحصاءحياء والتكنولوجيا والرياضيات و مناهج األ
تعرف أثر استخدام االفالم  إلى (Rates et al,2014)نيراتيس ورخر دراسة هدفت  بينما

طالبة يدرسن التمريض والكيمياء  39تكونت العينة من و أخالقية. لقضايا البيو اة تدريسية لكأد
كشفت و  ،استخدم الباحثون المقابلة شبه المقننةو  ،يوية في أحدى الجامعات بالبرازيلالح

ات فاعلة في تعليم القضايا النتائج عن أهمية استخدام األفالم وحلقات النقا  كاستراتيجي
قية بين الطالب الجامعيين، وأرجع الباحثون ذلك لممارسة الطالبات للتأمل وتبادل أخالالبيو 
المهنية  نفي حياته تواجههنوالتي يمكن أن  ،أخالقيةراء حول المشاكل والقضايا البيو او

 المستقبلية. 
إلى الكشف عن ّاثار دمج القضايا  ((Gutierez,2015زيريجوت دراسة ستهدفتاو 

أسفرت النتائج عن و  ،ية لتحسين مهارات اتخاذ القرار لدى طالب البيولوجيالعلمية االجتماع
وعالوة  ،ت صنع القرار األخالقي البيولوجياوثار اإليجابية لهذا النوا من الدمج لتعزيز مهارا

على ذلك تحسنت تفاعالت الطالب في الفصل ونقاشاتهم، وزادت قدرتهم على تقديم ردود 
 مدعومة بالعديد من المبررات والتفسيرات.ايجابية مفصلة وعميقة و 

المتغيرات  عداد معلمي البيولوجيا في ضوءبرنامج إلببناء  (0202أبو زيد)هتمت دراسة وا
 مهارات العلم التكاملية وأثره على تنمية أخالقية في عصر الجينوم البشرى البيومعلوماتية والبيو 

القيم العلمية دون عمليات  نامج في تنميةالبر  فاعليةوأشارت النتائج إلى  ،والقيم العلمية
معلمي البيولوجيا في ضوء المستحدثات  عدادإبرامج  بتطوير الدراسة وأوصت ،العلم
  .ولوجيا المرتبطة بالجينوم البشري التكن

ية من مادة علوم أثر برنامج اثرائي في وحدة العضو  (3392)دراسة جعيجعتقصت كما 
طالب في المرحلة  (79)تكونت العينة من و  ،افعية لإلنجازعلى تنمية الد الطبيعة والحياة

طالب  مجموعة التجريبية علىال طالب أسفرت النتائج عن تفوق و  وغة،الثانوية في مدينة ون
 الضابطة في الدافعية لالنجاز. المجموعة
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عن مدى وعي طالب تخصص العلوم الحياتية  (3392)دراسة الدليمي في حين كشفت
إلى أن درجة وعي الطالب  أشارت النتائج ؛ حيثأخالقيةردنية بالقضايا البيو لجامعات اال في ا

 ذلك الهتمامهم بالقضايا والتساعالت التي تم طرحها في الدراسة. و  ؛جاءت مرتفعة
تعرف أثر تدريس منهج  ((Machluf et al,2017نيليوف ورخر غما دراسة واستهدفت

وأوضحت  ،تجاه لدى طالب المرحلة الثانويةاال في المعلوماتية الحيوية في تنمية التحصيل و 
كما بينت اتجاههم اإليجابي نحو  ،الب لمفاهيم المعلوماتية الحيويةالنتائج اكتساب الط

 دراستها. 
( تطوير منهج األحياء بالمرحلة الثانوية في ضوء 3392)دراسة عبدالوهاباستهدفت و 

ترح وقياس فاعليته لمناهج األحياء مصر من خالل تقديم تصور مقفي المعلوماتية الحيوية 
بالصفوف الثالثة على تحصيل الجانب المعرفي للمعلوماتية الحيوية وتنمية اتخاذ القرار تجاه 

، يوية لدى طالب المرحلة الثانويةالقضايا األخالقية المرتبطة باستخدامات المعلوماتية الح
 حصيل ومهارات اتخاذ القرار. وأشارت النتائج إلى فاعلية المنهج المطور في تنمية الت

إلى تعرف اتجاهات معلمات األحياء بالمرحلة  (3392)دراسة المشيخيبينما هدفت 
وأظهرت النتائج توجها  ،ة، ومدى إلمامهم بأساليب تدريسهاأخالقيالقضايا البيو  الثانوية نحو

المعلمات كما كشفت النتائج أن  ،لمات االحياء لتدريس تلك القضاياإيجابيا من قبل مع
يواجهن صعوبات في تقديمها ومناقشتها وذلك كونها قضايا شائكة وحساسة وتتطلب رأيًا 

طريقة شرعيًا، وهو الشيء الذي تجهله بعضهن، وال تقدم لهم دورات تدريبية ترشدهن إلى 
 .أخالقيةطرح القضايا البيو 

خالقيات إلى استقصاء فعالية برنامج قائم على األ( 3392)كما هدفت دراسة مراد
والسلوكيات البيئية الصحيحة لدى معلمات الصفوف  يالحيوية لتنمية االستيعاب المفاهيم

األولية بكلية التربيةبحائل وتركزت القضايا والمفاهيم الحيوية والبيئية في ثمانية هي: مفهوم 
دسة الوراثية، البيئة، التوازن البيئي وصيانة البيئة، التكنولوجيا الحيوية، زراعة األنسجة، الهن

وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج  ،األغذية المعدلة وراثياً و المحاصيل المعدلة وراثيًا، 
     ومن أهمها فعالية البرنامج القائم على األخالقيات الحيوية تعزي لمتغير البرنامج.
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 برنامج إثرائي في القضايا إلى تقصي فاعلية (3392)دراسة القصيمفي حين هدفت 
أخالقية لتنمية القيم العلمية ومهارات التفكير الناقد لدى الطلبة الموهوبين في مركز البيو 

وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة  ،لرعاية الموهوبين بأبهااألمير فيصل بن خالد 
احصائيا بين متوسطي درجات الطلبة في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التفكير الناقد 

 .لصالح المجموعة التجريبية بعديا س القيم العلميةومقيا
الكشف عن فاعلية تدريس  (Velez et al,2019)نيفيلز ورخر  دراسةكما استهدفت 

وتم استخدام هواتف  ،تخدمة في حل المشكالت البيولوجيةالمفاهيم األساسية للبرمجة المس
أظهرت النتائج إقبال ، و ة()لغة برمج Pythonالطالب الذكية لتعلم كيفية كتابة الكود في 

الطالب على تعلم البرمجيات الخاصة بالمعلوماتية الحيوية، ورغبتهم في تعلم المزيد من 
 .لدراسة مقرر األحياءالمعلومات والمفاهيم والمهارات المرتبطة بها استكماال 
 تعقيب على ااطير النظري والدراسيت السيبقة: 

 ي والدراسات السابقة يتضح ما يلي: في ضوء ما تم عرضه في اإلطار الن ر 
عليه من وجود تنوا في تعريفات المعلوماتية الحيوية ومجاالتها المختلفة وما اشتملت  -

، األمر الذي ساعد في إعداد محتوى البرنامج اإلثرائي وما يشتمله من تطبيقات عديدة
 :مجاالت متعددة مثل مرتبطة بالمعلوماتية الحيوية والمثيرة للجدل فيبيو أخالقية قضايا 

الجينوم  -البصمة والفحوصات الوراثية  - الهندسة الوراثية - التكنولوجيا الحيوية
وهذا ما تم على مستوى المعالجة )تصميم  ،الخاليا الجذعية -العالج الجيني  -البشرى 

للوعي الجانب المعرفي ختبار تحصيل ا: ( وعلى مستوى القياسالبرنامج اإلثرائي
أخالقية لدى طالب بالقضايا البيو الجانب الوجداني للوعي ومقياس  ،البيوأخالقية ابالقضاي

 المرحلة الثانوية. 
اهتمــام العديــد مــن الدراســات الســابقة بتنــاول موضــوا المعلوماتيــة الحيويــة وتطبيقاتهــا فــي  -

ــل  ــة الثانويــة علــى وجــه الخصــوص وكيفيــه تضــمينها بــالمنهج مث مــنهج األحيــاء والمرحل
واهـتم الـبعض  ،(3392،عبدالوهابو  ؛3392، أبو حيةو  ؛3393،)عرفاتكل من:  دراسة

ـــــة ـــــات الحيوي ـــــاول األخالقي ـــــل وتنميتهـــــا بتن ـــــل مـــــن: دراســـــة مث ـــــوت،) ك ؛ 3332الكحل
 البحــث واســتفاد ،(3393إبــراهيم،و  3393األحمــدي، ؛3331،عمــرو ؛ هـــ9323،الشــهري 
ــة القضــايا البيو من الحــالي ــي تحديــد ماهي ــا ف ــة التــي ه ــى أخالقي طــالب المرحلــة ينبغــي عل
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بالكشف عـن فعاليـة برنـامج مقتـرح قـائم  بينما أهتمت بعض الدراسات ،الثانوية الوعي بها
القضــايا البيولوجيــة تنميــة المعــارف المرتبطــة ب فــيعلــى مســتحدثات التكنولوجيــا الحيويــة 

 حـثالب واسـتفاد، (3392ودراسة أبو عمـرة) (3393)مثل دراسة حسنأخالقية والقيم البيو 
ومقيــاس الجانــب الوجــداني  للجانــب المعرفــيإعــداد االختبــار التحصــيلي  منهــا فــي الحــالي

   .للوعي بالقضايا البيوأخالقية
المنهج  على السابقة اقتصرت مع م الدراساترغم من االهتمام بهذه المتغيرات على ال -

ج إثرائي التجريبي وقياس الفاعلية لبرنام المنهجالبحث الحالي اهتم  أما ،الوصفي
أخالقية المرتبطة يصا لتنمية الوعي بالقضايا البيو تم تصميمه خصمقترح الكتروني 

 -وهذا هوما تفرد به البحث الحالي  - يوية وتطبيقاتها لدى عينة البحثبالمعلوماتية الح
في موضوعات متنوعة ى البرامج اإلثرائية التقليدية و حيث اقتصرت الدراسات السابقة عل

ودراسة  ،في وحدة العضوية من مادة علوم الطبيعة والحياة (3392)عيجعمثل دراسة ج
اهيم ( في مادة األحياء في تنمية مهارات التفكير الناقد واكتساب المف3392)جرادات

برنامج مقترح في  هتمت ببناءاالتي  (3331)عمر دراسة، و العلمية واالتجاهات العلمية
عداد برنامج إلأعدت التي  (3393دراسة أبو زيد)و ، ضـايا البيوأخالقيةتدريـس بعـض القـ

أخالقية في عصر الجينوم المتغيرات البيومعلوماتية والبيو  معلمي البيولوجيا في ضوء
ج مقترح قائم استخدام برنام بالكشف عن أثرهتمت ا( التي 3392)زكيودراسة ، البشرى 

دثة وتنمية مهارات   في تعديل بعض المفاهيم البيولوجية المستحرعلى نموذج  درايف
 .التفكير الناقد والقيم البيولوجية األخالقية لدى طالب كلية التربية

 تـدريس تناولـت( التـي 3331)عمر أخالقية مثل دراسةاهتمام بعض الدراسات بالقضايا البيو  -
ودراســــــة كــــــل مــــــن براينــــــت  بيوأخالقيــــــة لطــــــالب المرحلــــــة الجامعيــــــة،ثمــــــان قضــــــايا 

التـي هـدفت الـى الكشـف عـن وجهـات ن ـر   ((Bryant & Morgan,2007ومورجـان
دة عن أهميـة تـدريس المتح مجموعة من الطالب الجامعيين في الواليات المتحدة والمملكة

التـي أهتمـت  (3393حسـن) ودراسـة ،أخالقية للطالب الذين يدرسون االحياءالقضايا البيو 
الحيويــة فــي ضــوء  بالكشــف عــن فعاليــة برنــامج مقتــرح قــائم علــى مســتحدثات التكنولوجيــا

القضــايا البيولوجيـــة والقـــيم اســتراتيجيات الـــذكاءات المتعـــددة لتنميــة المعـــارف المرتبطـــة ب
منهـا فـي  الحـالي البحـث لبيولـوجي بكليـة التربيـة. واسـتفادأخالقية لدى طالب شـعبة االبيو 
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ـــار التحصـــيلي  ـــةإعـــداد االختب ـــيس  دراســـةو  ؛للمعـــارف المرتبطـــة بالقضـــايا البيوأخالقي رات
الم كـأداة تدريسـية تعـرف أثـر اسـتخدام األفـ استهدفت التي (Rates et al,2014)رخرينو 

عـداد معلمـي برنـامج إلالتـي اهتمـت ببنـاء ( 3393، ودراسة أبـو زيـد)أخالقيةللقضايا البيو 
 ،أخالقيــة فــي عصــر الجينــوم البشــرى المتغيــرات البيومعلوماتيــة والبيو  البيولوجيــا فــي ضــوء

هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى اتجاهـــات معلمـــات األحيـــاء التـــي  (3392)دراســـة المشـــيخيو 
منهــا فـــي إعـــداد  الحـــالي البحــث واســـتفاد ،أخالقيــةرحلــة الثانويـــة نحــو القضـــايا البيو بالم

برنــامج  قيــاس فاعليــةالتــي تناولــت ( 3392)دراســة القصــيمو  ،األدوات واألنشـطة اإلثرائيــة
 الطـالبيـة ومهـارات التفكيـر الناقـد لـدى أخالقية لتنميـة القـيم العلمإثرائي في القضايا البيو 

منهــا فــي تعــرف أســس بنــاء البــرامج اإلثرائيــة إال أن  الحــالي البحــث واســتفاد ،الموهــوبين
متغيـرات تنـاول عبـر النـت و ة البرنـامج وهـو كونـه إلكترونيـا ً تميز بخصوصـي الحالي البحث
 أخرى. 

 فيمي يلي :  ة فروض البحثميكن صييغ ؛السيبقة يف ضوء أسئلة البحث ونتيرتئ الدراسيتو

( بين متوسطي درجات طالب α≤ 3033)فرق دال إحصائيا عند مستوي يوجد ال  -9
 للوعى ختبار تحصيل الجانب المعرفيالقبلي والبعدي ال نمجموعة البحث في التطبيق

 أخالقية. بالقضايا البيو 
( بين متوسطي درجات طالب α≤ 3033)صائيا عند مستوي ال يوجد فرق دال إح -3

لوعي الجانب الوجداني لموعة البحث في التطبيقن القبلي والبعدي لمقياس مج
 .أخالقيةبالقضايا البيو 

( بين درجات طالب α≤ 3033)ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى توجد عالقة  -2
 للوعى تحصيل الجانب المعرفيمجموعة البحث في التطبيق البعدي لكل من اختبار 

 .أخالقيةبالقضايا البيو الجانب الوجداني للوعي س أخالقية ومقيابالقضايا البيو 
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 هراءاتــــإجمنهئ البحث و

 : منهئ البحثأوًا

( مستقل تجريبي متغيرعامل ) التي تستهدف بحث أثرينتمي هذا البحث إلى فئة البحوث 
تحصيل  هما: تابعين ()متغيرين عاملين وهو البرنامج األلكتروني األثرائي في األحياء على

أخالقية لدى طالب المرحلة الثانوية؛ بالقضايا البيو  والجانب الوجداني للوعي المعرفي، نبالجا
لواحدة القائم على تصميم المجموعة اذو التصميم شبه التجريبي التجريبي  فإن المنهج لذا
ويوضح  ،يعد أكثر مناهج البحث مناسبة لتحقيق هذا الغرضالقياس القبلي والبعدي؛  ذي

 :تصميم شبه التجريبي للبحث الحالي( ال9الشكل )
 

 

 

 

 

 

 
 

            
   (9شكل )                

 التصميم شبه التجريبي للبحث
   جمتمع البحث وعينته: :إلينيًي

ن رًا لصعوبة تنفيذ تجربة البحث وتطبيق البرنامج االثرائي اإللكتروني على جميع أفراد 
في المدارس  ون الذين يدرس من جميع طالب المرحلة الثانوية والذي يتكون  المجتمع األصلي

هـ ومدى 9321/9333بيشة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي  الثانوية الحكومية بمدينة
عشوائيًا بصورة طبقية من  البحثتم اختيار عينة و  ،( سنة92-93أعمارهم يتراوح مابين )

 تكونتو  الثانوي، الصفوف الثالثة من ثالث مدارس منفصلة )الصف األول، الثاني، الثالث(
وذلك بهدف منع  ( طالب من كل صف ومدرسة93( طالبًا بواقع )23بشكلها النهائي من )

لكتروني من السهل تداوله بين الطالب إانتشار المعالجة وخاصة أن البرنامج األثرائي 
 . بالمدرسة الواحدة

اختبار تحصيل 

الجانب المعرفي 

لوعي بالقضايا ل

 البيوأخالقية

+ 

الجانب مقياس 

الوجداني للوعي 

 بالقضايا البيوأخالقية

المعالجة  المجموعة التطبيق القبلي

 التجريبية

 التطبيق البعدي

 
 

 مجموعة البحث

البرنامج 

االثرائي 

لكتروني في اإل

 األحياء

اختبار تحصيل 

الجانب المعرفي 

للوعي بالقضايا 

 البيوأخالقية

+ 

الجانب مقياس 

الوجداني للوعي 

 بالقضايا البيوأخالقية
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 إجراءات البحث:  :إليلًثًي

البحث وإجراءات ت فروضه، سارت خطواصحة لإلجابة عن أسئلة  البحث والتحقق من 
 وفق ما يلي:

أخالقية المرتبطة ما القضايا البيو والذي ينص على: السؤال األول لإلجابة عن  -
بالمعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها التي ينبغي الوعي بها لدى طالب المرحلة 

 أخالقية المرتبطة بالمعلوماتية الحيويةاد قائمة بالقضايا البيو قام الباحث بإعد ؛الثانوية
 وتطبيقاتها وفق الخطوات التالية: 

أخالقية المرتبطة دفت القائمة تحديد القضايا البيو استه :تحديد الهدف من القائمة -1
 بالمعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها التي ينبغي الوعي بها لدى طالب المرحلة الثانوية. 

ضايا تم إعداد الصورة األولية لقائمة القإعداد الصورة األولية للقائمة:   -2
األخالقية المرتبطة بالمعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها من خالل مراجعة الدراسات البيو 

ذات الصلة بالبحث الحالي مثل  البيوأخالقيةالسابقة والبحوث التى اهتمت بالقضايا 
 ؛3393عرفات،و  ؛3399،يوالمومن حسنينو  ؛3331،عمر)كل من: دراسة

وقد  ،(3392الوهاب،عبد؛ و 3392،مرادو  ؛3392أبو عمرة، ؛هـ9323الشهري،و 
  .خالقيةبيوأقضية  (27) تحوي ( مجاالت 7تضمنت القائمة في صورتها المبدئية )

أخالقية المرتبطة بالمعلوماتية الحيوية تم عرض قائمة القضايا البيو ضبب القائمة:  -3
في المناهج  المختصينوتطبيقاتها من خالل استبانة على مجموعة من المحكمين 

 جراء التعديالت الالزمة.إوتم  ،دريسوطرق الت
المرتبطة البيوأخالقية تم تحديد أهم القضايا : إعداد الصورة النهائية للقائمة -4

بالمعلوماتية الحيوية المناسبة لطالب المرحلة الثانوية والتي وصلت نسبة األهمية 
فما فوق تبعا لمتوسب استجابات المحكمين ودمج بعض المجاالت مثل  %73من 
انوتكنولوجي مع التكنولوجيا الحيوية ودمج مجال الفحوص الوراثية )الجينية( مع الن

( 2) تتضمنالنهائية وبذلك أصبحت القائمة في صورتها  ،مجال البصمة الوراثية
  . (9وملحق )، (9بين بالجدول )كما هو م ؛أخالقيةو ( قضية بي23)و ،مجاالت
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 ( 1جدول )

  القضايا المرتبطة بها مجاالت المعلوماتية الحيوية وعدد

 عدد القضايا المرتبطة به المجال  م

 11 التكنولوجيا الحيوية 1

 2 الهندسة الوراثية 2

 7 مجال مشروع الجينوم البشري. 3

 7 الفحوص )الجينية( والبصمة الوراثية.  4

 4 العالج الجيني.  5

 2 الخاليا الجذعية.  6

 قضية 32 المجمـــــوع

األثرائي صورة البرنامج  ماوالذي ينص على: السؤال الثاني  لإلجابة عنو  -
تها في األحياء القائم على المعلوماتية الحيوية وتطبيقا المقترح اإللكتروني

تم إعداد  ؛؟طالب المرحلة الثانويةأخالقية لدى لتنمية الوعي بالقضايا البيو 
 البرنامج اإلثرائي إلكترونيًا وفق الخطوات اوتية:

أخالقيـة والمعلمـين بالقضـايا البيو  المختصـينتم إعداد استطالا رأي  إعداد استطالن الرأي:: أوًا
المرتبطة بمجاالت المعلوماتيـة الحيويـة وتطبيقاتهـا التـي ينبغـي تضـمينها فـي البرنـامج 

 :، من خالل الخطوات اوتيةثرائي الكترونيااإل 
مجــاالت المعلوماتيــة هــدف االســتطالا إلــى تعــرف تحديــد الهــدف مــن االســتطالا:   -9

التــي تــم إعـدادها مــن خــالل أخالقيــة المرتبطــة بهـا و حيويـة وتطبيقاتهــا والقضـايا البيو ال
التــي ينبغــي الــوعي بهــا لــدى طــالب و ؛ مــن حيــث أهميتهــا ومــدى مناســبتها القائمــة

المرحلة الثانوية والتي يمكـن تضـمينها بالبرنـامج اإلثرائـي اإللكترونـي مـن وجهـة ن ـر 
 .  لمعلمينوا المختصين

طالا الــرأي الخــاص تــم اشــتقاق بنــود اســت مصــادر اشــتقاق بنــود اســتطالا الــرأي: -3
أخالقيـة المرتبطـة بمجـاالت المعلوماتيـة الحيويـة وتطبيقاتهـا التـي ينبغـي بالقضايا البيو 

تضمينها في البرنامج اإلثرائي من عدة مصادر منها: الدراسات والبحوث السـابقة مثـل 
 ؛3393عرفــات،؛ و 3399،يوالمــومن حســنينو ؛ 3392هاب،الو كــل مــن: )عبــد دراســة

ــو عمــرة، ؛هـــ9323والشــهري، ــة  ومراجــع  ،(3392مــراد، ؛ و 3392اب فــي المعلوماتي
 بعض المواقع اإللكترونية المتخصصة ذات الصلة بالمعلوماتية الحيوية . و  ،الحيوية
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رات تمت صياغة بنـود اسـتطالا الـرأي فـي صـورة عبـا :صياغة بنود استطالا الرأي -2
فـــي  االمرتبطـــة بهـــ البيوأخالقيـــةوالقضـــايا  وبتطبيقاتهـــا خاصـــة بالمعلوماتيـــة الحيويـــة

يتنــاول ثــالث  :مســتويات، المســتوى األول ةارة ثالثــمجاالتهــا المختلفــة وأمــام كــل عبــ
غيــر مهــم(،  –مــا  مهــم إلــى حــد –اســتجابات للحكــم علــى مــدى أهميــة العبــارة )مهــم 

ين للحكم على مدى مناسبة العبـارة لمنـاهج األحيـاء : يتناول استجابتوالمستوى الثاني
غيــر مناســب( والمطلــوب مــن المحكمــين اختيــار أحــد  –بالمرحلــة الثانويــة )مناســب 
والمسـتوى الثالـث: يتنـاول ثـالث اسـتجابات للحكـم علـى  ،البديلين وفق وجهـات ن ـرهم

 الثانوي.  مدى مناسبة العبارة ألي صف بالصفوف الثالثة )األول، الثاني، الثالث(
( 33اشــتملت الصــورة األوليــة لالســتطالا علــى ) :يالصــورة األوليــة الســتطالا الــرأ -3

بندًا تم تقسيمها في محورين علـى النحـو اوتـي: المحـور األول: المعلوماتيـة الحيويـة 
ــى )ماهيتهــا وت محــور الثــاني: القضــايا ال، ( عبــارة92طورهــا وتطبيقاتهــا واشــتمل عل

ــة أخالقيــة التــي ينبغــالبيو  ــة بصــفوفها الثالث ي الــوعي بهــا لــدى طــالب المرحلــة الثانوي
 .( قضية23والمرتبطة بالمعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها واشتمل على )

تم عرض استطالا الرأي فـي صـورته األوليـة علـى مجموعـة  ضبب استطـالا الـرأي: -3
، ةعلميــمــن الخبــراء والمحكمــين )أ( مــن أعضــاء هيئــة التــدريس متخصصــي التربيــة ال

 وتم تعديل استطالا الرأي في ضوء ررائهم. ،ومعلمي مادة األحياء والمشرفين
  علـىالتعـديالت والتـي اقتصـرت  بعـد إجـراء بعـض الصورة النهائية الستطالا الرأي: -2

المحكمـــون أصـــبح اســـتطالا الـــرأي فـــي صـــورته النهائيـــة فـــي ضـــوء أراء الصـــياغة  
والمحــور الثــاني  عبــارة،( 92ل )محــورين: المحــور األو)أ( لل ( عبــارة33يتضــمن )

 ( قضية. 23)
معلمــي مشــرفي و و  المختصــينأســفرت نتــائج اســتطالا رأي  نتــائج اســتطالا الــرأي: -7

ـــاء حـــول القضـــايا البيو  ـــة األحي ـــة الحيوي ـــة والموضـــوعات المرتبطـــة بالمعلوماتي أخالقي
ل صـف مناسبتها لطالب المرحلة الثانوية لكـها المختلفة لبيان مدى أهميتها و وتطبيقات

( مـن أعضـاء 33وبلغـت العينـة االسـتطالعية ) ؛الثالـث( –الثاني  –على حدة )األول 
                                                           

 ( قائمة بأسماء المحكمين على مواد وأدوات البحث. 2)أ( ملحق )
 .( الصورة النهائية الستطالا الرأي3)أ( ملحق )
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 (2)ملحــق مبــينهـو كمــا ن والمعلمــين والمشــرفين التربـويين، هيئـة التــدريس المختصـي
، لمئويــة وراء المحكمــين لكــل عبــارةحيــث تــم حســاب التكــرارات والنســبة ا( 3)ملحــقو 

عبيــرًا عــن الــدرجات الخــام تــم رصــد أراء المحكمــين حيــث تعتبــر النســبة المئويــة أكثــر ت
تـم الحكـم علـى درجـة األهميـة لكـل و  ،(3جدول ) وفقًا لمقياس ليكرت الثالثي كما يلي

 النحو التالي: ىالمفسر وراء المحكمين، وذلك عل عبارة وفق مقياس ليكرت
 ( 2جدول )

 المتوسط الحسابي ةمقياس دالل

 المتوسط الحسابي
 درجة االهمية

 الي من

 غير مهم 1666 1

 مهم إلى حد ما 2633 1667

 مهم 3 2634

المعلوماتية )أن جميع عبارات المحور األول  (2ملحق )يتضح من  تعقيب على احملور األول:
( وهى نسبة %933 - %72) مابين ناسبة؛ حيث تراوحت النسبةم( الحيوية وتطبيقاتها

المحور األول على درجة عالية من األهمية، وأن  مرتفعة. كما يتضح أيضًا أن جميع عبارات
( جميعها كانت نسبة 92، 93، 99، 1، 2، 3، 3، 9العبارات الموجودة فى التسلسل )

؛ حيث أجمع المحكمين على أهميتها، وبالتالي فإن هذه العبارات %933الموافقة عليها 
 الحرب) ة العاشرةجاءت في المركز األول من حيث درجة األهمية، بينما جاءت العبار 

من المحكمين على  %12في المركز الثاني من حيث درجة األهمية حيث اتفق  (البيولوجية
على أنها مهمة إلى حد ما، وجاءت العبارة السابعة في المركز الثالث من  %3أنها مهمة و

منهم على أنها  %93من المحكمين على أنها مهمة،  %22حيث درجة األهمية حيث اتفق 
فى المركز الرابع من ( علم الجينوم الميكروبي)إلى حد ما، وجاءت العبارة السادسة مهمة 

منهم على أنها  %33ومن المحكمين على أنها مهمة،  %23حيث درجة األهمية حيث اتفق 
في المركز الخامس من حيث  ( الطب الجزيئي)مهمة إلى حد ما، وجاءت العبارة الخامسة

منهم على أنها  %32ومن المحكمين على أنها مهمة،  %73درجة األهمية حيث اتفق 
( فى المعلوماتية الحيوية التركيبية والتسلسليةمهمة إلى حد ما، وجاءت العبارة الثالثة )

من  %23المركز السادس واألخير في المحور األول من حيث درجة األهمية حيث اتفق 
 حد ما.منهم على أنها مهمة إلى  %22والمحكمين على أنها مهمة، 
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القضايا )أن جميع عبارات المحور الثاني  (2ملحق )يتضح من  تعقيب على احملور الثينى:
مناسبة؛ حيث أن نسبة ( المختلفةالبيوأخالقية المرتبطة بالمعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها 

( نسبة 33 – 97، وهى نسبة مرتفعة، عدا العبارتين )%73الموافقة عليها تجاوزت 
( أيضًا أن جميع 2) الملجق، وهى نسب منخفضة كما يتضح من %33، %23مناسبتهما 

البحث في )عبارات المحور الثاني على درجة عالية من األهمية عدا العبارة السابعة عشرة 
كانت درجة أهميتها متوسطة حيث كان متوسب األهمية يشير إلى أنها ( اطالة عمر اإلنسان

، 99، 93، 2، 7، 2، 2، 3، 9ودة في التسلسل )مهمة إلى حد ما، وأن العبارات الموج
93 ،92 ،93 ،93 ،92 ،92 ،91 ،33 ،39 ،32 ،33 ،33 ،32 ،31 ،23 ،29 )

؛ حيث أجمع المحكمون على أهميتها، وبالتالي %933جميعها كانت نسبة الموافقة عليها 
 عبارة الرابعةفإن هذه العبارات جاءت في المركز األول من حيث درجة األهمية، بينما جاءت ال

من المحكمين على  %13في المركز الثاني من حيث درجة األهمية حيث اتفق  (اإلجهاض)
، 3على أنها مهمة إلى حد ما، وجاءت العبارات الموجودة فى التسلسل ) %2أنها مهمة و

من المحكمين  %23( في المركز الثالث من حيث درجة األهمية حيث اتفق 23، 37، 1
منهم على أنها مهمة إلى حد ما، وجاءت العبارة الثامنة والعشرون  %33وعلى أنها مهمة، 

من المحكمين على أنها مهمة  %73في المركز الرابع من حيث درجة األهمية حيث اتفق 
على أنها مهمة إلى حد ما، وجاءت العبارة الثانية والعشرون في المركز الخامس من  %32و

على أنها مهمة  %23والمحكمين على أنها مهمة من  %33حيث درجة األهمية حيث اتفق 
في المركز البحث في إطالة عمر اإلنسان( إلى حد ما، وجاءت العبارة السابعة عشرة )

من المحكمين على أنها مهمة  %33السادس واألخير من حيث درجة األهمية حيث اتفق 
 على أنها غير مهمة. %23و

تكرارات اتفاق المحكمين حول كل عبارة من العبـارات ومـدى مناسـبتها ( 3ملحق ) يوضحو 
الثالــث( والنســب المئويــة  –الثــاني  –لكــل صــف دراســي مــن الصــفوف الدراســية الثالثــة )األول 

أنهـا تناسـب  لهذه التكرارات، ويتضح مما سبق أن هناك بعض العبارات أجمـع جميـع المحكمـين
خــر مــن العبــارات لــم يكــن هنــاك اجمــاا علــى مناســبتها األ ، وهنــاك الــبعضصــفًا دراســيًا معينــاً 

ما كمـا هـو موضـح  %933لصف معين ولكن كان اتفاق المحكمين عليها بصفة عامة بنسبة 
وفي ضوء ذلك تم تحديد محتوى البرنـامج ومحـاور موضـوعاته فـي ضـوء مـا (، 3) الملحقفي 
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المرتبطـة  البيوأخالقيـةع القضايا أسفر عنه استطالا الرأي من نتائج حيث تم التركيز على جمي
ـــة  ـــة وتطبيقاتهـــا المختلفـــة التـــي حققـــت نســـبًا مرتفعـــة مـــن درجـــة األهمي ـــة الحيوي بالمعلوماتي

ــة وتركــزت فــي ســتة مجــاالت هــي ــة الثانوي ــع صــفوف المرحل قضــايا مرتبطــة  :والمناســبة لجمي
ــة  ــا الحيوي ــة  –بالتكنولوجي ــة( الف –مشــروا الجينــوم البشــري  –الهندســة الوراثي حــوص )الجيني

 .  الخاليا الجذعية –العالج الجينى  –والبصمة الوراثية 
 إلرارتي ا لكرتوني املقرتحمئ ا تصميم الربني: إلينيًي 

القــائم المقتــرح البرنــامج اإلثرائــى اإللكترونــي  وء نتــائج اســتطالا الــرأي تــم تصــميمفــي ضــ
ى طـالب المرحلـة أخالقيـة لـدالبيو تهـا لتنميـة الـوعي بالقضـايا على المعلوماتية الحيوية وتطبيقا

 :   الثانوية كما يلي
بعد اطالا الباحث على عديد من نماذج التصميم التعليمي للبرامج اإللكترونية، الحظ أنها  -

تعتمد على المدخل المن ومي في تصميمها، كما أنها تتفق معًا على المراحل األساسية 
خطوات هذه العملية، وهناك العديد من لعملية التصميم واإلنتاج، وإن اختلفت في تناول 

نماذج تصميم وبناء البرامج اإللكترونية التي يمكن األخذ بها عند تصميمها وقد تبنى 
لتصميم البرنامج اإلثرائي اإللكتروني على ( 3332)الباتع،الباحث نموذج التصميم العام 

مي ويصلح حيث يشمل عمليات التصميم والتطوير التعلي، ضوئه ألنه نموذج شامل
تطبيقه على كافة المستويات بدءًا من تطوير مقرر دراسي كامل، أو دروس فردية، أو 
مصادر التعلم كمن ومات تعليمية، ويتوافق هذا النموذج مع الخطوات المنطقية للتخطيب 

( التالي الخطوات المتبعة في 3واإلعداد والتصميم للبرامج اإللكترونية، ويوضح شكل )
 .يمي المتبع في تصميم البرنامج اإلثرائى اإللكترونيالنموذج التعل

 
   (3شكل ) 

 ( 3332الباتع، ) ADDIEخطوات نموذج التصميم التعليميى العام 



 .............................................. فاعلية برنامج إثرائي إلكتروني في األحياء قائم على المعلوماتية الحيوية

 - 332 - 

 ستخدام النموذج وفقًا للخطوات التالية:اوتم 
فالتحليل هو نقطة البداية في عملية التصميم التعليمي : مرحلة التحليل :املرحلة األوىل
 هاء منها قبل بدء عمليات التصميم ويتضمن التحليل العمليات التالية:ويجب االنت

تم تحديد المشكلة في الجزء الخاص بمشكلة البحث  حتليل املشكلة وتقدير احليجيت: -أوًا
وكيفية ظهورها، وتعد البرامج اإللكترونية أحد األدوات الفاعلة في العملية التعليمية، وأحد 

 عديد من المشكالت التعليمية.الحلول المناسبة لعالج 
ديد وتحليل مجاالت هو ذلك اإلجراء المستخدم في تح حتليل املهميت التعليمية: -إلينيًي

أخالقية الرئيسة إلى أجزاء فرعية، وهذه الخطوة هي مخرجات تحديد المشكلة القضايا البيو 
ى تلك المهمات من وتقدير الحاجات والتي تعد مدخاًل لتحليل المهمات، وقد توصل الباحث إل

أخالقية التي يجب تنمية وعى طالب المرحلة الثانوية التوصل إلى قائمة القضايا البيو  خالل
 بها، وذلك عن طريق الخطوات اوتية:

يهدف إعداد : أخالقيةالمحتوى التعليمي للقضايا البيو  تحديد الهدف من إعداد-أ
الزم تنمية وعى طالب المرحلة أخالقية الالتعليمي إلى حصر القضايا البيو  المحتوى 

 الثانوية بها.
أخالقية الالزم تنمية لتحديد محتوى القضايا البيو : أخالقيةتحديد محتوى القضايا البيو -ب

االطالا على العديد من المصادر والمراجع العربية تم وعى طالب المرحلة الثانوية بها، 
 . المختصينواألجنبية االستعانة بآراء بعض الخبراء و 

تم عرض المحتوى في  أخالقية:دق محتوى المرتبب بالقضايا البيو التحقق من ص-ج
، وطلب منهم إبداء الرأي في كٍل المختصينصورته األولية على مجموعة من الخبراء و 

 :من
 شمولية المحتوى التعليمي. 
 سالمة الصياغة اللغوية، والدقة العلمية للمحتوى التعليمي. 
  أخالقية. من خالل استطالا كل قضية من القضايا البيو  مناسبةتحديد درجة أهمية و

 .  الرأي الذي تم تطبيقه على المعلمين والمختصين
 إبداء أية مالح ات أو مقترحات. 
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وتم إجراء التعديالت التي رأى المحكمون ضرورة تعديلها، حيث أعيدت صياغة بعض 
ن تم التوصل إلى الصورة محكميعلى رراء ال بناءً و أجزاء المحتوى التعليمي، وبعد التعديل 

 بالدليل االرشاديو  ،التالي (2جدول )اللمحتوى موضوعات البرنامج اإلثرائي كما ب النهائية
 .  (7)ملحقالمقترح الستخدام البرنامج اإلثرائي اإللكتروني 

 (3ول )دج

 ةموضوعات البرنامج اإلثرائي اإللكتروني في األحياء القائم على المعلوماتية الحيوي 

 وىــــالمحت الوحدة

 فروعها وتطورها –نشأتها  –مفهومها  –لمعلوماتية الحيوية ا الوحدة األولى

 الطب الجزيئي والبصمة الوراثية الوحدة الثانية

 المعلوماتية الحيوية وتشخيص وعالج األمراض الوراثية الوحدة الثالثة

 الوحدة الرابعة
والثروة الحيوانية والتكنولوجيا  عةتطبيقات المعلوماتية الحيوية في الزرا

 الحيوية

 دراسة الطفرات وتقييم المخاطر والتطور الوحدة الخامسة

 تطبيقات المعلوماتية الحيوية في عصر ما بعد الجينوم والحرب البيولوجية الوحدة السادسة

الت شخصية من خالل قيام الباحث بعمل مقاب حتليل خصيرتص املتعلمني وسلوكهم املدخلي: :إليلثًي
مع الطالب لتعرف الخبرات السابقة لهم تبين قدرتهم علي التعامل مع أساسيات استخدام 

 .المقترح تدريبهم على استخدام البرنامج اإللكتروني وتمالكمبيوتر واإلنترنت، 
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لى في هذه المرحلة يحتاج الباحث إ حتليل املوارد والقيود يف الربنيمئ ا إلرارتى ا لكرتوني:: رابعًي
 :التالي (3) تحديد عدة عناصر كما هو موضح في جدول

  (4ل )جدو

 تحليل الموارد والقيود في البرنامج اإللكتروني

 العنصر طبيعة القيود م

 درجة التوافر

 متوفر
غير 

 متوفر

 تعليمية مالية 1

موقع عبر الشبكة يوفر خدمة استضافة 

للبرنامج اإللكتروني مع تالفي أخطاء بطء 

 يل أو عدمه قدر اإلمكانالتحم

√  

  √ مستعرضات ويب ذات اعتمادية عالية. تعليمية 2

 بشرية 3

اختيار عينة من طالب المرحلة الثانوية على 

أساس إجادتهم لمهارات استخدام الكمبيوتر 

 واإلنترنت إجادة متوسطة بحد أدنى.

√  

 زمانية  4

أن تتم الدراسة من خالل البرنامج اإللكتروني 

وقات تتناسب مع الجدول الدراسي ألفراد في أ

 العينة.

√  

 إدارية مكانية 5

تمكين الطالب عينة البحث ممن ال يتوافر لديهم 

أجهزة كمبيوتر منزلية من استخدام معامل 

 بالجدول الدراسي. أوقات الفراغالمدرسة في 

√  

 مادية 6
أن يختص الباحث وحده بالكلفة المادية دون 

 أفراد العينة.
√  

 وتشتمل هذه المرحلة على الخطوات اوتية: : مرحلة التصميم:املرحلة الثينية
وأساسية، وذلك لما  تعد خطوة تحديد األهداف خطوة مهمة تصميم األهداف التعليمية: -9

من تأثير واضح على باقي مكونات البرنامج اإللكتروني، حيث إن الهدف  لهذه األهداف
لمالح ة والقياس، تصف شروط أداء التعلم، ومعاييره، بعد السلوكي عبارة دقيقة قابلة ل

االنتهاء من عملية التعلم، كما يتم االستعانة به في مرحلة تقويم الطالب واختبار فاعلية 
وقد تم صياغة ، المناسبةالبرنامج اإلثرائي اإللكتروني وإعداد أدوات القياس والتقويم 

تنمية الوعي بالقضايا  تروني وهو اإللك الهدف العام من البرنامج اإلثرائي
وتطبيقاتها لدى طالب المرحلة  الحيوية بالمعلوماتية ةأخالقية المرتبطالبيو 
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، ويتفرا من الهدف العام العديد من األهداف التعليمية حسب طبيعة محتوى كل الثانوية 
 (.  7)ملحق  االرشادي مرفق بالدليل .المختارة أخالقيةمن القضايا البيو  قضية

ي التي تركز األدوات واالختبارات محكية المرجع ه تصميم أدوات القييس حمكية املرجع: -3
تم تناول تصميم أدوات البحث في الجزء الخاص بأدوات ومواد على قياس األهداف، و 

 .الحالي البحث
ويقصد به تحديد عناصر المحتوى، ووضعها في تسلسل  تنظيمه: وطرقتصميم احملتوى  -2

األهداف، وقد تم اختيار طريقة الهرميات ألنها األفضل واألكثر استخداما مناسب حسب 
وفيها تن م المادة من أعلى إلى أسفل أي من العام إلى الخاص في شكل هرمي، وتم 
عرض المحتوى للتحقق من ارتباط المحتوى باألهداف وتسلسل األفكار والترتيب 

برنامج اإلثرائي اإللكتروني، حيث أعتمد وتم تصميم ال المنطقي، ومناسبتها لعينة البحث.
على حاسة البصر والتي تشتمل على نصوص مكتوبة وصور ثابتة ومتحركة ولقطات 
فيديو، وتعتمد تلك المن مات على القراءة والفهم في استقبال المعلومات وتكون مصاغة 

لطالب على مستوى عال من العمومية والشمول والتجريد وترتبب بالمفاهيم التي سبق ل
 دراستها.

 يد بعض طرق واستراتيجيات التعليمتم تحد حتديد طرارتق واسرتاتيجييت التعليم والتعلم: -3
 :تتميز بما يلي لكتروني وخصائص المتعلمين بحيثعلم المناسبة لطبيعة البرنامج اإل والت
قام الباحث بتصميم البرنامج اإلثرائي اإللكتروني بحيث استحواذ انتباه المتعلم:  -

ستحوذ على انتباه الطالب بطرق شتى، وذلك من خالل استثارة الحواس المختلفة ي
من خالل التفاعل مع البرنامج اإللكتروني والذي يحتوي على عديد من الوسائب مثل 
النصوص المكتوبة، والرسوم والصور واألشكال والتخطيب والرسومات المتحركة 

الب منتبهين أثناء تعلمهم وتحقيقهم والصوت، وبذلك استطاا الباحث االحتفاظ بالط
 ألهداف البرنامج اإللكتروني.

أن يكون هناك توجيه تم مراعاة لبرنامج اإللكتروني ا د إنتاجعنتوجيه التعلم:  -
للطالب لكي يبدأ نشاطه وتفاعالته مع المثيرات الموجودة في البرنامج اإللكتروني، 

من خالل البرنامج اإللكتروني من  توافر التوجيه للطالب قبل البدء في التعلم كما
خالل جلسات مع الطالب لكي يتعرفوا على كيفية التعامل مع البرنامج اإللكتروني 
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وكيفية اإلبحار فيه، باإلضافة إلى توافر المساعدات واإلرشاد بصفة مستمرة من 
الباحث حيث أنه تواجد مع الطالب أثناء تطبيق التجربة وكان يتدخل عند حاجة 

 .إليه الطالب
لبرنامج ا تضمن: مساعدة المتعلم على االحتفاظ بما تعلمه ونقل التعلم -

 ،وصور ثابتة ،اإللكتروني على مواد ووسائب تعليمية متنوعة من نصوص مكتوبة
ورسومات متحركة وصوت وأشكال تخطيطية، فالتنوا في المواد والوسائب التعليمية 

 ظ به.يؤدى إلى أعلى درجة في نقل التعلم واالحتفا
مجموعـة لبرنـامج اإللكترونـي ا تضـمن تصميم سـينيريو اسـرتاتيجييت التفـيعالت التعليميـة:     -3

 من التفاعالت:
ويتحقق من خالل  (Learner-Learner Interactive)تفاعل متعلم مع متعلم  -

تبادل الخبرات واألفكار بين أفراد مجموعة التعلم، من خالل غرفة النقا  وذلك بشكل 
 داة منتدى النقا  بشكل غير متزامن. متزامن، وأ

، ويتم ذلك من (Learner-Instructor Interactive)تفاعل معلم مع متعلم  -
خالل اتصال الطالب بالباحث من أجل طلب استفسار أو سؤال أو من أجل استشارته 
كخبير في موضوا التعلم، وكانت وسيلة هذا التفاعل تتنوا بين االتصال التزامني 

 ني. والالتزام
وقد تفاعل ، (Learner-Content Interactive)تفاعل المتعلم مع المحتوى  -

المتعلم مع جميع مكونات المحتوى من حيث أتاح للمتعلم من خالل البرنامج 
اإللكتروني عديدًا من األنشطة المرتبطة بأدوات التفاعل المتاحة عبر البرنامج 

 اإللكتروني بحيث يمكن للمتعلم التفاعل معها.
 ،(Learner-Interface Interactive)تفاعل المتعلم مع واجهه التفاعل  -

فكان على المتعلم أن يتفاعل مع واجهة التفاعل ليصل إلى ما يريده في البرنامج 
 اإللكتروني أو لإلبحار بداخله، وقد ساعد التصميم الجيد على هذا التفاعل.

فقد تطلب ، (Learner-Tools Interactive)تفاعل المتعلم مع أدوات التفاعل  -
من المتعلم لبناء المعرفة وتنفيذ أي نشاط تعليمي التفاعل مع مجموعة األدوات التي 
تتطلب  بدورها مجموعة من األداءات أو التفاعالت معها، وهذه األدوات في مجملها 
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هي التي يتكون منها البرنامج اإللكتروني، وذلك على ضوء استراتيجية التعلم 
تي تبنى على استخدام أدوات التفاعل المختلفة التي يوفرها البرنامج بالنقا  وال
 اإللكتروني. 

ــيم وأســيليبه:    -2 ــد  ــت التعل ــتعلم الفــردي والــتعلم  حتدي ــى اســتراتيجية ال ــد الباحــث عل اعتم
التعاوني، فرديًا وفقًا لسرعتهم وقدرتهم الخاصة، بحيث يكون كل طالب علـى جهـاز خـاص 

ــتعلم منــه منفــرد بتوجيــه بــه أو الجــوال وهــو مــن  يقــوم باســتخدام البرنــامج اإللكترونــي وال
وإرشــاد مــن الباحــث، أمــا تعاونيــًا وذلــك مــن خــالل تــوفير بعــض المهــام التــي تتطلــب مــن 

وهــذا يتــيح للطــالب القــدرة علــى تبــادل  ،الطــالب القيــام بهــا فــي مجموعــات بشــكل تعــاوني
 المعرفة وإمكانية تشارك الملفات فيما بينهم.

تعــد هــذه العمليــة مــن أصــعب عمليــات التصــميم، : اختيــير مصــيدر الــتعلم ووســيرتله املتعــدد   -7
ألنها ترتبب بمتغيرات عديدة ومعقـدة ويجـب فيهـا كـل مخرجـات الخطـوات السـابقة، وقـد تـم 
ذلك على مـرحلتين، حيـث تـم فـي المرحلـة األولـى تحديـد قائمـة ببـدائل الوسـائب المتعـددة، 

تعليمي وطبيعة الخبرة ونوعيـة مثيـرات الرسـالة التعليميـة، ونمـب في ضوء طبيعة الهدف ال
التعلـــيم؛ وفـــى المرحلـــة الثانيـــة تـــم اتخـــاذ القـــرار النهـــائي الختيـــار أنســـب هـــذه الوســـائب 
ــيم، واإلجــراء التعليمــي، والمــوارد والقبــول، وحســاب  المتعــددة، فــي ضــوء اســتراتيجية التعل

 .التكلفة والعائد
بعد أن قام الباحث بتحديد مصادر التعلم والوسـائب  وسيرتطه املتعدد :وصف مصيدر التعلم و – 2

ة في الخطـو  ADDIEالمتعددة األكثر مناسبة ألهداف البحث وفقًا لنموذج التصميم العام 
 وتقديم وصف تفصيلي لكل وسيلة. السابقة، تم في الخطوة التالية
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مـة الخطـوات السـابقة إلـى أن تكـون تـم فـي هـذه المرحلـة ترج مرحلـة التطـوير:   :املرحلة الثيلثة
 برنامجًا  إلكترونيا جاهزًا لالستخدام وتتضمن هذه الخطوات:

  :السيناريو هو خريطة لخطـة إجرائيـة تشـتمل علـى خطـوات تنفيذيـة إعـداد السيناريو
إلنتــاج مصــدر تعليمــي معــين، تتضــمن كــل الشــروط والمواصــفات والتفاصــيل الخاصــة 

وعة والمرئيـة، وتصـف الشـكل النهـائي لـه علـى الـورق، بهذا المصدر وعناصره المسم
وقد تم إعداد مخطـب للبرنـامج اإللكترونـي مـن خـالل عمـل سـيناريو يوضـح خطواتهـا، 

 وقد تم تصميم السيناريو في خمسة أعمدة هي:
 :حيث يحتوى البرنامج اإللكتروني على عديد من الصفحات التعليمية. الصفحة   
 :أم صـورة   هر في الصفحة سـواء أكـان نصـًا مكتوبـًا،عرض كل ما ي الجانب المرئي

رســـومًا متحركـــة، أم فيـــديو، أم صـــورة معروضـــة، أم  عروضـــة، أم رســـومًا ثابتـــة، أمم
   أنشطة.ااًل، تغذية راجعة، أم تعليمات وإرشادات و سؤ 

 ــب المســموا ــل األصــوات والموســيقي والمــؤثرات الصــوتية والصــوت الجان : وصــف لك
 لصفحة في لح ة ما أو بالتغذية الراجعة السلبية واإليجابية.المصاحب الذي يرتبب با

 :وتنقسم إلى خـانتين إحـداهما تتعلـق بوصـف الصـور الثابتـة واألخـرى  وصف الصور
 ترتبب بوصف الصور المتحركة. 

إلبداء الرأي في  المختصينوبعد تصميم السيناريو تم عرضه على مجموعة من الخبراء 
أجريت محكمين و يو، ولقد أخذ الباحث بالمقترحات المقدمة من الكل إطار من إطارات السينار 

 التعديالت للسيناريو وخرج في صورته النهائية. 
 :  مرت من خالل ما يلي :املرحلة الرابعة: التنفي 

خــالل هــذه الخطــوة تــم إنتــاج عناصــر واجهــة التفاعــل مــن : إنتــيج عنيصــر واجهــة التفيعــل  -أ
 adobeمرحلــة التصــميم وقــد تــم االســتعانة ببرنــامج والتــي تــم االســتقرار عليهــا فــي 

Photoshop CC  للتصميم الجرافيكي، هذا فضاًل عن االستعانة بـبعض الصـور الجـاهزة
ـــم  ـــامج اإللكترونـــي، وكـــذلك ت ـــى تكـــون صـــالحة لالســـتخدام بالبرن ـــم معالجتهـــا حت التـــى ت

كـذلك قـد قـام توليف بين عناصر واجهـة التفاعـل، و للdream waver  االستعانة ببرنامج
 FLASHالباحــث بعمــل بعــض تــأثيرات الفــال  علــى شــريب العنــوان باســتخدام برنــامج 

CS5  . 
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وتتضــمن تلـك المرحلــة عـددًا مــن اإلجـراءات التــي  إنتـيج الوســيرتت التكنولوجيـة املطلوبــة:   -ب
 - إدراج الصــور الثابتــة والرســومات التخطيطيــة - يجــب اتباعهــا وهــي: كتابــة النصــوص

إنتـــــاج  -ملفـــــات الفيـــــديو - ملفـــــات الصـــــوت - المتحركـــــة وإدراجهـــــا تصـــــميم الرســـــوم
 .اإلنفوجرافيك

تم ربب صفحات  :MOODLE)) ربت وجهة الربنيمئ ا لكرتوني بنظيم إدار  التعلم -جـ
(، ودمج الوسائب MOODLEواجهة البرنامج اإللكتروني مع ن ام إدارة التعلم )

واللقطات المتحركة في صفحات  ،روالصو  ،السمعية والبصرية به، وتفعيل النصوص
تعليمية عبر الويب، مع مراعاة البساطة وعدم اإلكثار من التفريعات التي تشتت انتباه 
الطالب، وكذلك تم مراعاة أن تكون صفحات المحتوى مريحة للعين، مع توفير عناصر 
الجذب والتشويق بعيدًا عن التشويش، مع توفير عنصر الوحدة والتوازن بين لون 
الصفحة ولون الخلفية والمؤثرات، وقد تم استخدام أدوات تأليف برامج الويب التفاعلية 
إلنتاج صفحات البرنامج اإللكتروني، وإعداد قاعدة بيانات، مع توظيف لغة برمجة 

إلدخال بعض التعديالت علي المحتوى، لما تتميز به هذه األدوات  HTMLاإلنترنت 
 -صور -)نصوصالمتنوعة منناصر الوسائب بالقدرة علي التفاعل مع جميع ع

 ملفات فيديو(. –رسوم  -أصوات
 : من خالل مايلي :MOODLE)) إنتيج البلوكيت )الكتل( يف نظيم إدار  التعلم -د
  :قام الباحث بإضافة نشاط بعد كل درس، بحيث ي هر للطالب عند األنشطة التعليمية

ب تحميل النشاط بعد تنفيذه على ن ام النقر على أي نشاط داخل الن ام وُيطلب من الطال
 .(MOODLE)إدارة التعلم 

 : منتدى النقا  من األنشطة المهمة  التي يمكن من خاللها تبادل  ُيعد منتدى النقا
اوراء واألفكار المطروحة للنقا  بصورة غير متزامنة حيث يمكن للطالب أن يطرح أحد 

ن بالدخول إلى المنتدى وطرح أفكارهم الموضوعات للنقا ، بينما يقوم الطالب االخرو
 حول تلك القضية أو عرض أفكار جديدة.

 :والتي يمكن من خاللها  الدردشة أيضًا من األنشطة المهمةغرفة  ُتعد غرفة الدردشة
تبادل اوراء وجهات الن ر ولكن بصورة متزامنة، حيث أنها تشترط التواجد على الشبكة 

تفاعل معًا، سواًء كان ذلك التفاعل بين الطالب مع ألكثر من مشترك في نفس الوقت لل



 .............................................. فاعلية برنامج إثرائي إلكتروني في األحياء قائم على المعلوماتية الحيوية

 - 392 - 

بعضهم البعض أو بين الطالب والباحث، فهي تختلف عن منتدى النقا  باعتباره نشاطًا 
 غير متزامن.

 :يتم تطبيق ن ام إدارة التعلم  ن ام التفرد والتسجيل بن ام إدارة التعلم(MOODLE) 
ذا فقد حرص الباحث على وجود ن ام على فئة محددة من طالب المرحلة الثانوية، ل

للتسجيل والدخول إلى ن ام إدارة التعلم، ويعتمد ن ام التسجيل على وجود مجموعة من 
الحقول يقوم الطالب بتعبئتها ومن ثم إرسالها إلى إدارة الن ام، حيث ال يستطيع الطالب 

للتأكد من أنه أحد الدخول إلى ن ام إدارة التعلم إال بعد موافقة الباحث على المستخدم 
 .أفراد العينة

 :يمكن لمدير ن ام إدارة التعلم أو أحد المشتركين )الطالب( من خالل  كتلة أشخاص
كتلة األشخاص تعرف  جميع المشتركين وعرضهم داخل ن ام إدارة التعلم، وبالضغب على 

 اسم أي مشترك يتم عرض السيرة الذاتية الخاصة به.
 Sub Domainsقام الباحث بحجز  :لكترونية على الويبتحميل بيئة التعلم اإل  -هـ

جيجا لمدة عام، ولتحميل بيئة التعلم اإللكترونية على الويب  9على اإلنترنت بمساحة 
من الكمبيوتر الشخصي إلى اإلنترنت باستخدام  Moodleتم نقل ملفات الموودل 

رجاا للنسخة ، ومن ثم تثبيت الموودل على الويب، ثم عمل استFlashFXPبرنامج 
 Localاالحتياطية لن ام إدارة التعلم الذي تم إنشاعه على الموودل المثبت على الـ 

host ( في الكمبيوتر الشخصي إلى ن ام إدارة التعلمMoodle ،المثبت على الشبكة )
  وبذلك أصبحت بيئة التعلم اإللكترونية متاحة عبر الويب.

ء مــن عمليــة اإلنتــاج األولــى للبرنــامج اإللكترونــي تــم بعــد االنتهــا املرحلــة اخليمســة: التقــويم: 
ــة مــع اســتمارة تحكــيم علــى مجموعــة مــن الخبــراء و  ــك المختصــينعــرض النســخة المبدئي ، وذل

للحكم على مدى النواحي التعليمية والفنية الخصائص العامة في البرنـامج اإللكترونـي ومفـاتيح 
كما حرص الباحث على التواجـد ، اإلضافةالتحكم ومدى سهولة استخدامه والتعديالت بالحذف و 

 بعض التعديالت. تم اجراءمع المحكمين لتدوين أي مالح ات وبناًء على رراء المحكمين 
( طالب من المرحلة 3كما تم عرض النسخة المبدئية على عينة استطالعية قوامها )

والمرسومة والمصورة الثانوية للتأكد من مناسبتها لتحقيق األهداف ومناسبة العناصر المكتوبة 
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وجودتها والترابب والتكامل بين العناصر المكونة للبرنامج اإللكتروني، وكذلك تعرف مقترحاتهم 
 بالنسبة لتحسين وتطوير البرنامج اإللكتروني.

وأجرى الباحث بعض التعديالت في النصوص المكتوبة وحجم الصور وتحديد بعض 
وطالب  حكمينومن خالل مالح ات الم ،رف عليهالصور بوضع إطار حول المكان المراد التع

أصبح البرنامج اإللكتروني في صورته النهائية جاهز للتطبيق على عينة  العينة االستطالعية
 .  (7)ملحق ، البحث األساسية

 : لبحثا أداتيإعداد 
  : كما يلي لقياس فاعلية البرنامج اإلثرائي المقترح تم إعـداد أداتـــي البحث

 .أخالقيةبالقضايا البيو  اختبار تحصيل الجانب المعرفي للوعى ألوىل:األدا  ا
 تم إعداد االختبار وفًقا للخطوات التالية:

قيــاس مـدى إلمـام طــالب المرحلـة الثانويــة  إلـى االختبـار يهــدف: حتديـد اهلـدف مــن ااختبـير    -
ــاهيم ال ــي القضــايا البيو للمعلومــات والمف ــة المرتبطــة برئيســة المتضــمنة ف ــة أخالقي المعلوماتي

   الحيوية
تحديــد المفــاهيم والموضــوعات المرتبطــة بالمعلوماتيــة تــم  حتديــد أبعــيد موضــوعيت ااختبــير:  -

لوماتيـــة الحيويـــة أخالقيـــة المرتبطـــة بالمعد باســـتطالا الـــرأي والقضـــايا البيو الحيويـــة كمـــا ور 
مشـروا الجينـوم  –الهندسة الوراثية  –قضايا مرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية : وتطبيقاتها وهي

 .الخاليا الجذعية –لعالج الجيني ا –الفحوص )الجينية( والبصمة الوراثية  –البشري 
 يعـدتم صياغة مفردات االختبار من نوا االختيار مـن متعـدد؛ ألنـه  :صييغة مفردات ااختبير -

 من أنسب أنـواا األسـئلة وأكثرهـا اسـتخداًما فـي قيـاس القـدرات المختلفـة، ومناسـبتها لمجـال
 الدراسة الحالية. 

في ضوء ما سبق، تمت صياغة أسئلة االختبار ووضعت فـي  إعداد الصور  األولية لالختبير: -
 :( مفردة33شكل كراسة أسئلة مكونة من )

تـــم عـــرض االختبـــار فـــي صـــورته األوليـــة علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين  ضـــبت ااختبـــير: -
وتم أجراء التعـديالت التـي أقرهـا  ،ررائهم مناهج وطرق تدريس العلوم لتعرفالفي  المختصين

   ( مفردة.33المحكمون وتكونت األسئلة من )
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 أخالقيـةنـب المعرفـي للـوعى بالقضـايا البيو ختبار تحصيل الجاألالتجريب االستطالعي  -
ــة ــة لطــالب المرحل ــوعى بالقضــايا  :الثانوي ــي لل ــار تحصــيل الجانــب المعرف ــم تطبيــق اختب ت

ــ ــى عين ــة الثانويــة ة اســتطالبيوأخالقيــة فــي األحيــاء عل ــع عــددها العية مــن طــالب المرحل بل
 ( طالبًا، وذلك لتحديد اوتي: 32)
 تم حساب صدق االختبار بالطرق اوتية: رحسيب صدق ااختبي: 
ـــين:  -أ ـــة صـــدق المحكم ـــرض االختبـــار علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــينطريق  وذلـــك بع

وســــالمة  ، وقــــد اتفــــق المحكمــــون علــــى: صــــالحية المفــــردات، ومناســــبتها،(2)ملحــــق
 االختبار. 

تم حساب صدق مفردات االختبار عـن الصدق التكوينى )صدق اإلتساق الداخلى(:  -ب
طريــق حســاب معامــل االرتبــاط بــين درجــة كــل مفــردة والدرجــة الكليــة لالختبــار، كمــا هــو 

 :( اوتي3موضح في الجدول )
 ( 5جدول )
بالقضايا  حصيل الجانب المعرفي للوعىختبار تالمعامل االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية 

 (22)ن = في األحياء أخالقيةالبيو

مفردات 

 االختبار

معامل 

 االرتباط

مفردات 

 االختبار

معامل 

 االرتباط

مفردات 

 االختبار

معامل 

 االرتباط

مفردات 

 االختبار

معامل 

 االرتباط

1 164.4** 11 16612** 21 16577** 31 16241** 

2 16411* 12 16463* 22 16521** 32 16.1.** 

3 164.6** 13 16662** 23 1667.** 33 16654** 

4 16212** 14 16513** 24 16562** 34 16523** 

5 16535** 15 16415* 25 16651** 35 1642.** 

6 16252** 16 165.5** 26 16264** 36 1652.** 

7 1642.* 17 16444* 27 16212** 37 1652.** 

2 16413* 12 16461* 22 16.1.** 32 16722** 

. 16647** 1. 16524** 2. 16612** 3. 16715** 

11 1657.** 21 16652** 31 16765** 41 16412* 

 (1611ل االرتباط دالة عند مستوي )** قيمة معام(، 1615)* قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوي 

دالة عند مستوى  السابق  أن معامالت االرتباط جميعها (3) يتضح من الجدول
 للوعىختبار تحصيل الجانب المعرفي المما يحقق الصدق التكويني  ؛(3039(، )3033)

 . في األحياء أخالقيةبالقضايا البيو 
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 تم حساب ثبات االختبار بالطرق اوتية: :رتبيحسيب إلبيت ااخ 
 ا كرونبـ ألفـالحسـاب قيمـة معامـل  SPSSتـم اسـتخدام برنـامج  :معامل ألفا كرونبـا -أ
، وهــى (30133)، وبلغــت أخالقيــةبالقضــايا البيو  ختبــار تحصــيل الجانــب المعرفــي للــوعىال

 :البحث الحاليوبناًء عليه يمكن الوثوق واالطمئنان إلى نتائج االختبار في  ؛قيمة مرتفعة
 ،ألســـئلة الفرديـــةا :تجزئـــة االختبـــار إلـــى نصـــفين متكـــافئين تـــمالتجزئـــة النصـــفية: -ب

مـا  (2) وبعـد ذلـك تـم حسـاب معامـل االرتبـاط بينهمـا، ويوضـح الجـدول .واألسئلة الزوجية
 .في هذا الصدد البحثتوصل إليه 

 (6جدول )
 أخالقيةبالقضايا البيو للوعىختبار تحصيل الجانب المعرفي البطريقة التجزئة النصفية  معامل الثبات 

 (22)ن=في األحياء

 العدد المفردات
معامل ألفا 

 لكرونباخ

معامل 

 باطاالرت

معامل الثبات 

 لسبيرمان براون

معامل الثبات 

 لجتمان

الجزء 

 األول
21 16.13 

16.56 16.72 16.77 
الجزء 

 الثاني
21 16.15 

 للوعىاختبار تحصيل الجانب المعرفي السابق  أّن معامل ثبات  (2) يتضح من الجدول
، ولجتمان يساوى (30172لسبيرمان براون يساوى:)في األحياء أخالقية بالقضايا البيو 

 وهو معامل ثبات يشير إلى أن االختبار على درجة عالية جدًا من الثبات. ،(30177)
  :اختبــار تحصــيل الجانــب المعرفــي تــم تحديــد الــزمن الــالزم لتطبيــق  حســيب زمــن ااختبــير

، عــن طريـــق حســـاب المتوســب الحســـابي، فـــتم فـــي األحيـــاءأخالقيــة بالقضـــايا البيو  للــوعى
لحسابي لألزمنة التي استغرقها كل طالـب مـن طـالب العينـة االسـتطالعية حساب المتوسب ا

في اإلجابة عن مفـردات االختبـار، وبنـاًء علـى ذلـك فـإن الـزمن الـالزم لإلجابـة عـن مفـردات 
 ( دقيقة.33االختبار هو )

بعـــد التأكــد مـــن صــدق وثبـــات االختبــار أصـــبح فــى صـــورته الصــورة النهائيـــة لالختبــار:  -
درجة واحدة، وبالتالي يكون مجمـوا درجـات  لها( مفردة، وكل مفردة 33من ) النهائية مكوناً 
 (.  3)ملحق  ( درجة، وأصبح بذلك قاباًل للتطبيق33االختبار ككل )
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 لدى طالب املرحلة الثينويةأخالقية لقضييي البيوا ينب الوجداني للوعى بيمقييس  األدا  الثينية:

 مر إعداد املقييس بيخلطوات اآلتية:

الجانب الوجداني للـوعي بالقضـايا قياس  إلىيهدف المقياس تحديد الهدف من المقياس:  -
فــي مجاالتهــا  لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة المرتبطــة بالمعلوماتيــة وتطبيقاتهــا البيوأخالقيــة

   .المختلفة
روعــي أن يتكــون المقيــاس مــن عبــارات أمــام كــل منهــا ثــالث صــياغة مفــردات المقيــاس:  -

 –منهــا عبــارة عــن االســتجابة التــي تعبــر عــن وجهــة ن ــر الطالــب )موافــق  اســتجابات كــل
 الثالثي.  تغير موافق( على طريقة ليكر  –محايد 

كتابتهـا الدقـة والوضـوح روعي فـي ، و تم كتابة تعليمات المقياس: وضع تعليمات المقياس -
 .ما يجب على الطالب اتباعهوتضمينها 

قضـــية  (39المقيـــاس فـــي صـــورته األوليـــة )تضـــمن إعـــداد الصـــورة األوليـــة للمقيـــاس:  -
الهندســة  –قضــايا مرتبطــة بالتكنولوجيــا الحيويــة  :ســتة مجــاالت علــى موزعــةأخالقيــة بيو 

العـــالج  –الفحـــوص )الجينيـــة( والبصـــمة الوراثيـــة  –مشـــروا الجينـــوم البشـــري  –الوراثيـــة 
 :  ( التالي7كما يتضح من الجدول )، الخاليا الجذعية –الجينى 
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 (7جدول )

 وعدد المفردات لكل مجال ومجاالتها أخالقيةالقضايا البيو 

ي ف المختصيني صورته األولية على مجموعة من المحكمين تم عرض المقياس ف
تم إجراء التعديالت  ، وفي ضوء رراء المحكمينمناهج وطرق تدريس العلوم لتعرف ررائهمال

 . بيوأخالقية قضية (39)على  ( عبارة موزعة23ع عدد العبارات )ا وبل،إليه التي أشاروا
أخالقيةة لقضايا البيولوعى باالجانب الوجداني لالتجريب االستطالعي لمقياس  -

ــم تطبيــق مقيــاس  :لةةدى طةةالب المرحلةةة الثانويةةة ــوعيت بالقضــايا  الجانــب الوجــداني لل

 المجال القضايا البيو أخالقية م
عدد 

 المفردات

  اإلخصاب الصناعي 1

 

 التكنولوجيا الحيوية

 

 

 

2 

 بنوك األمشاج 2

 اإلجهاض 3

 تحديد جنس الجنين 4

  االستنساخ 6

 مشروع الجينوم البشرى

 

3 

 
 لبشريةزراعة األعضاء ا 7

 مقاومة الشيخوخة 2

. 
دمج االختبارات الجينية أو الوراثية الجديدة في 

 الممارسة الطبية

 الفحوص الوراثية

 

11 

 

 

 

11 
توعية وإرشاد األفراد عن نتائج الفحوص 

 الوراثية،

 التحكم في جنس الجنين 11

 تلوث العينات 12

 اختالط األنساب 13

 ات الوراثيةخصوصية المعلوم 14

 التحكم في الصفات الوراثية 15
 

 العالج الجينى
 النقل الجينى )نقل األعضاء من الحيوانات لإلنسان 16 3

 منع وقوع )حدوث( األورام الوراثية 17

12 
الحصول على الخاليا الجذعية من نطف األجنة 

 البشرية وباالستنساخ العالجي

 

 الخاليا الجذعية

 

3 

 أجنة بصفات وراثية غير مرغوبةتكوين  .1

21 
تسرب الكائنات الدقيقة المحورة الى البيئة 

  واالخطار المحتملة

 الهندسة الوراثية
3 

21 
المخاطر المحتملة على البيئة منزراعة النباتات 

 المحورة وراثيا في البيئة المفتوحة

 مفردة 31 مجاالت 6 قضية ( 21المجموع )  
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( طالبــًا 32بلــع عــددها )العية مــن طــالب المرحلــة الثانويــة أخالقيـة علــى عينــة اســتطالبيو 
   وذلك لتحديد اوتي: ؛ببيشة التعليممدارس إدارة بعض ، بمن غير العينة األصلية

 تم حساب صدق المقياس بالطرق اوتية: يب صدق املقييس:حس 
سـتخدم صـدق المحكمـين للوقـوف علـى صـدق المقيـاس؛ اُ طريقة صـدق المحكمـين:  -أ

اتفـق المحكمــون و  مجموعـة مـن المحكمـين ألخـذ ررائهـم؛ وذلـك بعـرض المقيـاس علـى
 على صالحية المفردات، ومناسبتها، وسالمة المقياس .

تــم حســاب صــدق مفــردات المقيــاس  تســاق الــداخلي(:الصــدق التكــويني )صــدق اإل  -ب
عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجة كـل مفـردة والدرجـة الكليـة للمقيـاس، كمـا 

 ( اوتي.2هو موضح في الجدول )
  (2جدول )

لقضايا الجانب الوجداني للوعى بامعامل االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس 
 (22)ن = دى طالب مجموعة البحثل أخالقيةالبيو

مفردات 

 المقياس

معامل 

 االرتباط

مفردات 

 المقياس

معامل 

 االرتباط

مفردات 

 المقياس

معامل 

 االرتباط

1 16272** 11 1652.** 21 16541** 

2 16761** 12 16714** 22 16442* 

3 16737** 13 16525** 23 16461* 

4 1676.** 14 16665** 24 16553** 

5 166.1** 15 16634** 25 16422* 

6 16433* 16 16646** 26 16532** 

7 1671.** 17 16564** 27 16517** 

2 1641.* 12 1636.* 22 16533** 

. 16431** 1. 16472* 2. 16452* 

11 16752** 21 16525** 31 16422* 

 (1611تباط دالة عند مستوي (، )** قيمة معامل االر1615)* قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوي       

(، 3033أن معامالت االرتباط جميعها دالة عند مستوى ) السابق (2) يتضح من الجدول
 .أخالقيةلقضايا البيو الجانب الوجداني للوعى با( مما يحقق الصدق التكويني لمقياس 3039)
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 :تم حساب ثبات المقياس بالطرق اوتية: حسيب إلبيت املقييس 
لحساب قيمة معامل ألفا لمقيـاس الـوعي  SPSSبرنامج  ُاستخدم :با معامل ألفا كرون -أ

، وهـى قيمـة مرتفعـة، 30131أخالقية، وبلغت قيمة معامل ألفا كرونبا  بالقضايا البيو 
 وبناًء عليه يمكن الوثوق واالطمئنان إلى نتائج المقياس في الدراسة الحالية.

بـات مقيـاس الجانـب الوجـداني معامـل ث اوتـي (1) يوضح الجدولالتجزئة النصفية:  -ب
 :يا البيوأخالقيةاللوعي بالقض

لقضايا مقياس الجانب الوجداني للوعى بالالثبات بطريقة التجزئة النصفية  معامل( .جدول )
 (22)ن= لدى مجموعة البحث  أخالقيةالبيو

 العدد المفردات
معامل ألفا 

 لكرونباخ

معامل 

 االرتباط

معامل الثبات 

 لسبيرمان براون

امل الثبات مع

 لجتمان

 16221 15 الجزء األول
16.15 16.51 16.46 

 16244 15 الجزء الثاني

لقضايا با يالجانب الوجداني للوعمقياس معامل ثبات  أن( 1يتضح من الجدول )
 ( وهو30132جتمان )بطريقة (، و 30133سبيرمان براون يساوى )بطريقة أخالقية البيو 

 قياس على درجة عالية من الثبات.معامل ثبات يشير إلى أن الم
  :ــد الــزمن الــالزم لتطبيــق مقيــاس  حســيب زمــن املقيــيس ــوعى تــم تحدي الجانــب الوجــداني لل
ـــةبا ـــتم حســـاب المتوســـب لقضـــايا البيوأخالقي ـــق حســـاب المتوســـب الحســـابي، ف ، عـــن طري

الحسابي لألزمنة التي استغرقها كل طالب مـن طـالب العينـة االسـتطالعية فـى اإلجابـة عـن 
فــردات المقيــاس، وبنــاًء علــى ذلــك فــإن الــزمن الــالزم لإلجابــة عــن مفــردات المقيــاس هــو م
 ( دقيقة.33)
بعد التأكـد مـن صـدق وثبـات المقيـاس، أصـبح المقيـاس فـي الصورة النهائية للمقياس:  -

ــًا مــن ) ــه أمــام كــل  ،عبــارة( 23صــورته النهائيــة مكون وطريقــة  ،عبــارةوالمــتعلم يحــدد رأي
( 23( وتكـــون الدرجـــة الصـــغرى )9، 3، 2الـــدرجات ) تة ليكـــر التصـــحيح حســـب طريقـــ

جابـــة األكثـــر فـــي تصـــحيح المقيـــاس اإل ىلـــى أن يراعـــع ( درجـــة،13والدرجـــة الع مـــى )
( درجـة، 13وبالتالي يكون مجمـوا درجـات المقيـاس ككـل ) ؛احتمالية تأخذ أعلى الدرجات

 .   (2) ملحق وأصبح المقياس بذلك قاباًل للتطبيق
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   البحثت تنفــــي  جتــــربــــة إجــــراءا
 بالخطوات التالية:  البحثمرت تجربة 

 تحصــيل الجانــب المعرفــي للـــوعىاختبــار تــم تطبيــق  :البحــثالتطبيــق القبلــي ألداتــي  -1
والتي أسفرت عنها نتيجة استطالا الـرأي والتـي حصـلت أخالقية في األحياء بالقضايا البيو 

ومقيــاس الجانــب  ا للصــفوف الثالثــة مجتمعــة،علــى نســبة عاليــة مــن األهميــة ومناســبته
المعلوماتيـة الحيويـة قبلًيـا علـى مجموعـة بالمرتبطة أخالقية لقضايا البيو الوجداني للوعى با

 .البحث
 مجموعة البحثتم تطبيق البرنامج اإلثرائي الكترونيًا على تنفيذ البرنامج االثرائي:  -2

 للدخول الخاصة كلمة المرور همتالماسو  (7)ملحق من خالل الدليل االرشادي  بتوجيههم
،  qarni.com/content/login/index.php-al-http://mesfer:على الرابب المخصص لذلك

 واعطاء الطالب مدة كافية لإلبحار في البرنامج االثرائي المعد في ستة وحدات كما مبين
 .السابق (2جدول ) في

بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ البرنــامج االثرائــي تــم تطبيــق : البحــثالتطبيــق البعــدي ألداتــي  -3
تحصـيل الجانـب المعرفـي للـوعى بالقضـايا البيـو أخالقيـة فـي  أختبـار وهمـا:  البحثأداتي 
تيــة أخالقيــة المرتبطــة بالمعلومالقضــايا البيو ومقيــاس الجانــب الوجــداني للــوعى با ،األحيــاء

 .  وبعد ذلك تم رصد النتائج ومعالجتها إحصائًيا  ،البحثبعدًيا على مجموعة الحيوية  
 .والتوصييت واملقرتحيت ،وحتليلهي ومنيقشتهي وتفسريهي، عرض النتيرتئ

 : عرض النتيرتئ وحتليلهي ومنيقشتهي وتفسريهي:أوًا

والـذى للبحـث ض األول الختبار صحة الفـر  عرض ومنيقشة النتيرتئ اخليصة بيلفرض األول: -1
( بــين متوســطي α≤ 0.05ال يوجــد فــرق دال إحصــائيا عنــد مســتوي)يــنص علــى  

درجــات طــالب مجموعــة البحــث فــي التطبــيقن القبلــي والبعــدي الختبــار تحصــيل 
تـم حسـاب اختبـار ويلكوكسـون إلشـارات .  الجانب المعرفي للوعى بالقضـايا البيوأخالقيـة

طبيقــين القبلــي والبعــدي لــدرجات الطــالب فــى كــل صــف مــن الرتــب للــدرجات المرتبطــة بــين الت
الصفوف الثالثـة كـل علـى حـدة، كمـا تـم حسـاب اختبـار )ت( للعينـات المرتبطـة بـين التطبيقـين 
القبلــي والبعــدي لــدرجات الطــالب فــي الصــفوف الدراســية الثالثــة مجمعــة، ولقيــاس حجــم تــأثير 

http://mesfer-al-qarni.com/content/login/index.php
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تــم حســاب  أخالقيــة فــي األحيــاءضــايا البيو بالق الجانــب المعرفــي للــوعىالمعالجــة التجريبيــة فــي 
 ( يوضحان ذلك:99) ( و93)اوتيان  والجدوالنحجم التأثير أو قوة العالقة، 

  (11) جدول
عند دراسة الفرق بين متوسطي رتب   Wilcoxon Signed Ranksنتائج اختبار ويلكوكسون 

في أخالقية بالقضايا البيو ىالجانب المعرفي للوع في درجات كل صف من الصفوف الثالثة على حدة 
 (لكل صف 11ن القبلي والبعدي )ن =التطبيقي

 العينة

 اإلشارات

 -)البعدي

 القبلي(

 العدد
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة 

(Z) 

مستوى 

 الداللة

حجم 

التأثير 

(prbr)  

مستوى 

 التأثير

الصف 

 األول

 1611 1611 1 السالبة)*(

26225 1611 1 
قوي 

 جًدا
 55611 5651 11 (الموجبة)**

   1 صفرية)***(

الصف 

 الثانى

 1611 1611 1 السالبة

26271 1611 1 
قوي 

 جًدا
 55611 5651 11 الموجبة

   1 صفرية

الصف 

 الثالث

 1611 1611 1 السالبة

26212 1611 1 
قوي 

 جًدا
 55611 5651 11 الموجبة

   1 صفرية

 
 ( 11جدول )

" ت " لداللة الفروق بين متوسطى درجات طالب الفصول الثالثة مجمعة فى التطبيقين القبلى  قيمة
 وكذلك حجم التأثير ،بالقضايا البيوأخالقية في األحياء في الجانب المعرفي للوعىوالبعدي 

 المتوسط العدد التطبيق العينة
االنحراف 

 المعيارى

قيمة 

 )ت(

α 

Sig 

درجات 

 الحرية

حجم 

 األثر

فصول ال

الثالثة 

 مجمعة

 26.4 11627 31 القبلى

436.1 1611 2. 16.. 
 .162 36627 31 البعدى

 ( ما يلي:99( و )93يتضح من الجدولين السابقين )
البحـث ( بين متوسطي رتـب درجـات مجموعـة 3039وجود فرق دال إحصائًيا )عند مستوي  -

دة  فــي التطبيقــين القبلــي فــي الصــفوف األول والثــاني والثالــث منفصــلة كــل صــف علــى حــ
، لصـالح متوسـب أخالقيـةبالقضـايا البيو  اختبار تحصيل الجانب المعرفـي للـوعىوالبعدي في 

 رتب درجات القياس البعدي. 
                                                           

 )أ( اإلشارة السالبة: عندما يكون: البعدي > القبلي. 
 )أأ( اإلشارة الموجبة: عندما يكون: البعدي < القبلي. 

 : عندما يكون: البعدي = القبلي. )أأأ( اإلشارة صفرية
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فـى البحـث ( بـين متوسـطي درجـات مجموعـة 3039وجود فرق دال إحصائًيا )عنـد مسـتوي  -
نـب المعرفـي ختبار تحصيل الجااالصفوف الثالثة مجتمعة فى التطبيقين القبلي والبعدي في 

 ، لصالح متوسب درجات القياس البعدي.أخالقيةللوعى بالقضايا البيو 
تشير قيم حجم التأثير في كل حالة من الحاالت األربعة السابقة إلـى وجـود تـأثير قـوى جـدًا  -

لـدى طــالب أخالقيـة بالقضـايا البيو  الجانـب المعرفـي للـوعىللمعالجـة التجريبيـة فـي تحصـيل 
 ،ف دراسـي مـن الصـفوف الثالثـة منفصـلة، وكـذلك لطـالب الصـفوف الثالثـة مجتمعـةكل ص

 صحة الفرض األول ويمكن تفسير تلك النتائج كالتالي: عدم وتشير هذه النتيجة الى 
اإلثرائــي  ن البرنـامجأممـا يـدل  ي البرنـامج األثرائـي اإللكترونـي تميـز بــأن لـه حجـم تـأثير قــو  -

طــالب مجموعــة دى لــ بة كبيــرة فــي زيــادة التحصــيل المعرفــيبنســ أســهم اإللكترونــي المقتــرح
والقضــــايا  ،للموضــــوعات والمفــــاهيم والحقــــائق المرتبطــــة بالمعلوماتيــــة الحيويــــة البحــــث

مـع نتـائج  بصورة جزئية ويتفق ذلك ،المرتبطة بالمعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها البيوأخالقية
ودراســــة  ،(3392)اســــة مــــرادودر  ،(3392)ودراســــة عبــــدالوهاب ،(3331دراســــة عمــــر) 
أبــو  ودراســة، (3393غــانم) ودراســة ،(Wightman & Hark,2012ويتمــان وهــارك)

( Machluf et al,2017)دراسـة مـاغليوف ورخـرينكما يتفق ذلك ما نتـائج  ،(3393)زيد
ــة التحصــيل واكتســاب  ــة فــي تنمي ــة الحيوي ــة مــنهج فــي المعلوماتي ــى فاعلي والتــي أشــارت إل

 الجانــب المعرفــي للــوعيوقــد يرجــع ســبب التــأثير المرتفــع فــي تحصــيل  المفــاهيم الحيويــة؛
طبيعـة وشـكل عـرض المحتـوى بصـورة شـيقة وجذابـة مـن خاللـه  أخالقية إلـىالبيو بالقضايا 

يستطيع الطالب اكتساب المفاهيم والمعلومات بسهولة وبتأثير عال لما تتميـز بـه مـن متعـة 
عتــاد الطــالب عليهــا وفــي المتنــاول وتــوفير المشــاهدة ومــن خــالل األجهــزة الذكيــة التــي ا

األنشطة اإلثرائية المتنوعـة بالبرنـامج األثرائـي اإللكترونـي ومشـاركة الطـالب بشـكل تفـاعلي 
   أسهم في استيعاب المعلومات والمفاهيم المرتبطة بالقضايا األخالقية.

فــى  Modified Blake's Gain Ratioالك بوتــم حســاب نســبة الكســب المعدلــة لـــ
كمـا  أخالقيـةالبيو بالقضـايا  الجانـب المعرفـي للـوعيتحصـيل تطبيقين القبلـي والبعـدي الختبـار ال

 اوتي:( 93)هو موضح في الجدول 
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 ( 12جدول )
 أخالقيةالبيوبالقضايا  الجانب المعرفي للوعيتحصيل ، في اختبار  Blake لبالكنسبة الكسب المعدلة 

 لدى طالب المرحلة الثانوية

 العينة

 العدد
متوسط 

التطبيق 

 القبلي

متوسط 

التطبيق 

 البعدي

النهاية 

العظمى 

 لالختبار

درجة 

 الكسب)*( 

نسبة 

الكسب 

 المعدلة 

 Blakeلـ 

 1653 26621 41 36631 11611 11 الصف األول

 .164 27611 41 34611 7611 11 الصف الثاني

 1617 21611 41 31611 11611 11 الصف الثالث

الصفوف الثالثة 

 ةمجتمع

31 
11627 36627 41 25611 1651 

أن قــيم نســبة الكســب المعدلــة لـــ بــالك فــي الصــفوف  الســابق  (93) يتضــح مــن الجــدول
( التـي اقترحهـا بـالك 903معة أكبر مـن القيمـة )تفي الفصول الثالثة مج وكذلكاألول والثاني، 

صـف الثالـث أكبـر مـن للحكم على فاعلية البرنامج، وأن قيم نسبة الكسب المعدلة لـ بالك في ال
الجانـب تحصـيل ريبيـة المسـتخدمة( فعَّالـة فـي ( مما يشـير إلـى أن )المعالجـة التج903القيمة )

ــوعي ــي لل ــةالبيو بالقضــايا  المعرف ــدى مجموعــة  أخالقي ــائج البحــثل ــق هــذا مــع نت دراســة . ويتف
 ودراســـــــة (3392)عمـــــــرة دراســـــــة أبـــــــوو  ،(3392)أبـــــــو حيـــــــةودراســـــــة  ،(3331)عمـــــــر

 Machluf etمــــاغليوف ورخــــرين ودراســــة، (3393)غــــانمودراســــة  ،(3393إبــــراهيم)

al,2017))،  ــرغم مــن اخــتالف  ،(3392)الوهابعبــدودراســة حيــث أن هــذه الدراســات علــى ال
بالقضـــايا  لمعرفـــي للـــوعيالجانـــب اال أن قيـــاس إ البحـــث الحـــاليالمتغيـــر المســـتقل لهـــا عـــن 

تحصـيل يعزو الباحـث زيـادة الحالي  وفي البحث ،قياس فاعليته ساسي فيأمطلب أخالقية البيو 
 لألسباب التالية:أخالقية البيو بالقضايا  الجانب المعرفي للوعي

ـــامج التصـــميم  - ـــي اال برن ـــيإثرائ ـــرح ال لكترون ـــوفرة مقت ـــز ب ـــة( تمي  وجـــودة)المعالجـــة التجريبي
المحتوى المعرفي وطريقة عرضه بشكل جذاب أسهم في زيادة التحصيل للمعارف والمعلومـات 

   .قائق والمفاهيم المتضمنةوالح
لومـات استخدام استراتيجيات تدريسية متنوعة عند عـرض وتن ـيم بنيـة المحتـوى وتنـوا المع -

ــاهيم الســليمة وخاصــة للقضــية الواحــدة أســهم ــي ترســيم المف المرتبطــة بالقضــايا وخاصــة  ف
 من خالل اإلبحار عبر البرنامج ومكوناته. المثيرة للجدل؛

                                                           

 (.القبلي التطبيق متوسب - البعدي التطبيق متوسب= ) الكسب درجة )أ(
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رفة المسـتحدثات التكنولوجيـة وخاصـة المتعلقـة بالقضـايا المثيـرة للجـدل رغبة الطالب في مع -
ومـا تـرتبب بـه  ،األخصاب واألم البديلة ومعرفة جنس الجنين والخاليا الجذعيـة :ألهميتها مثل

ممـا زاد من ضوابب شرعية وقانونية وعلمية أسـهم فـي االهتمـام بالمعرفـة ودراسـة المحتويـات 
 .الطالب من المعارف تحصيل

والـذى  بحثللالختبار صحة الفرض الثاني عرض ومنيقشة النتيرتئ اخليصة بيلفرض الثيني:  -0
( بين متوسـطي α≤ 3033) ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي   ينص على أنه

ــب  ــاس الجان ــي والبعــدي لمقي ــيقن القبل درجــات طــالب مجموعــة البحــث فــي التطب
م حسـاب اختبـار ويلكوكســون إلشـارات الرتــب تــ . الوجـداني للـوعي بالقضــايا البيوأخالقيـة

صـف مـن الصـفوف للدرجات المرتبطة بين التطبيقـين القبلـي والبعـدي لـدرجات الطـالب فـي كـل 
، كمــا تــم حســاب اختبــار )ت( للعينــات المرتبطــة بــين التطبيقــين القبلــي الثالثــة كــل علــى حــدة

قيـاس حجـم تـأثير المعالجـة والبعدي لدرجات الطالب في الصفوف الدراسـية الثالثـة مجمعـة، ول
، تـم حسـاب حجـم التـأثير أو قـوة أخالقيـةلـوعي بالقضـايا البيو الجانـب الوجـداني لالتجريبية فـي 

 ذلك: يوضحان( 93، ) (92، والجدوالن )العالقة
 ( 13جدول )

عند دراسة الفرق بين متوسطي  Wilcoxon Signed Ranks Testنتائج اختبار ويلكوكسون 
لوعي بالقضايا الجانب الوجداني لمن الصفوف الثالثة على حدة  في مقياس رتب درجات كل صف 

 أخالقية"البيو

 الصف
 اإلشارات

 القبلي( -)البعدي
 العدد

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة 

(Z) 
مستوى 

 الداللة

حجم 

التأثير 

(prbr)  

مستوى 

 التأثير

 الصف األول

 1611 1611 1 السالبة)*(

26215 1611 1 
قوي 

 جًدا
 55611 5651 11 الموجبة)**(

   1 صفرية)***(

 الصف الثانى

 1611 1611 1 السالبة

26213 1611 1 
قوي 

 جًدا
 55611 5651 11 الموجبة

   1 صفرية

 الصف الثالث

 1611 1611 1 السالبة

26211 1611 1 
قوي 

 جًدا
 55611 5651 11 الموجبة

   1 صفرية

                                                           

 . القبلي>  البعدي: يكون  عندما: السالبة اإلشارة)أ( 

 . القبلي<  البعدي: يكون  عندما: الموجبة اإلشارة)أأ( 

 . القبلي=  البعدي: يكون  عندما: صفرية اإلشارة)أأأ( 



 .............................................. فاعلية برنامج إثرائي إلكتروني في األحياء قائم على المعلوماتية الحيوية

 - 331 - 

( قيمة " ت " لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب الفصول الثالثة مجمعة فى 14) جدول
، وكذلك حجم "أخالقية"لوعي بالقضايا البيوالجانب الوجداني للمقياس التطبيقين القبلى والبعدى 

 التأثير

 المتوسط العدد التطبيق العينة
اإلنحراف 

 المعيارى
 قيمة )ت(

α 

Sig 
درجات 

 الحرية

حجم 

 ثراأل

 الصفوف

الثالثة 

 مجمعة

 6631 41661 31 القبلى
216131 1611 2. 16.4 

 ..56 77613 31 البعدى

 ( ما يلي:93) و( 92يتضح من الجدولين السابقين )
 البحـث( بين متوسطي رتـب درجـات مجموعـة 3039وجود فرق دال إحصائًيا )عند مستوي  -

فــي التطبيقــين القبلــي  صــل علــى حــدةي والثالــث منفصــلة كــل ففــى الفصــول األول والثــان
لصــالح متوســب رتــب  أخالقيــةلــوعي بالقضــايا البيو الجانــب الوجــداني لوالبعــدي فــي مقيــاس 

 درجات القياس البعدي. 
فـى البحـث ( بـين متوسـطي درجـات مجموعـة 3039وجود فرق دال إحصائًيا )عنـد مسـتوي  -

لــوعي الجانــب الوجــداني لس الصــفوف الثالثــة مجمعــة فــى التطبيقــين القبلــي والبعــدي لمقيــا
 ، لصالح متوسب درجات القياس البعدي.،   أخالقيةبالقضايا البيو 

تشير قيم حجم التأثير فى كل حالة من الحاالت األربعة السـابقة إلـى وجـود تـأثير قـوى جـدًا  -
دى طــالب لـأخالقيـة، لـوعي بالقضـايا البيو الجانـب الوجــداني لللمعالجـة التجريبيـة فـى تنميـة 

 راسي من الصفوف الثالثة منفصلة، وكذلك لطالب الصفوف الثالثة مجمعة.كل صف د
فــى  Modified Blake's Gain Ratio بالكتــم حســاب نســبة الكســب المعدلــة لـــو 

كمـا هــو ،   أخالقيــةلــوعي بالقضـايا البيو الجانــب الوجـداني لالتطبيقـين القبلـي والبعــدي لمقيـاس 
 اوتي: (93) موضح في الجدول

 ( 15جدول )
لدى طالب  "أخالقيةلوعي بالقضايا البيوالجانب الوجداني ل، في مقياس  Blake لبالكسبة الكسب المعدلة ن

 المرحلة الثانوية

 فـــــالص
 

 العدد

متوسط 

التطبيق 

 القبلي

متوسط 

التطبيق 

 البعدي

النهاية 

العظمى 

 لالختبار

درجة 

 الكسب)*(

نسبة الكسب 

 المعدلة 

 Blakeلـ 

 1615 36611 1. 72611 42611 11 الصف األول

 1611 34651 1. 766.1 42641 11 الصف الثاني

 1613 36611 1. 76641 41631 11 الصف الثالث

 1613 35653 1. 77613 41661 31 الصفوف الثالثة مجمعة

                                                           

 (.القبلي التطبيق متوسب - البعدي التطبيق متوسب= ) الكسب جةدر  )أ(
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فـى الصـفوف األول والثـاني بالك أن قيم نسبة الكسب المعدلة لــ (93يتضح من الجدول )
(، ممـا يشـير 9093 – 9099)ك فى الفصول الثالثة مجمعة تتراوح بين والثالث منفصلة، وكذل

ــة المســتخدمة ــى أن المعالجــة التجريبي ــة  إل ــة فــي تنمي ــب الوجــداني لفعَّال ــوعي بالقضــايا الجان ل
ممــا  ؛الثــانيصــحة الفــرض عــدم وهــذه النتيجــة تشــير الــى  ،البحــثلــدى مجموعــة أخالقيــة البيو 

ــالالبرنــامج االثرائــي اإل  يشــير إلــى أن الجانــب الوجــداني تربويــًا فــي تنميــة  ومقبــول لكترونــي فعَّ
ــوعي بالقضــايا البيو ل ــةل ــىهــذ وتتفــق ،أخالقي ــًا مــع مــا توصــلت إل ــائج  ه النتيجــة جزئي  دراســةنت

ــــــــــة ــــــــــراهيم)ودراســــــــــة (، 3331ودراســــــــــة عمــــــــــر) (،3333)الرقيب دراســــــــــة و  (،3393إب
 ،(Rates et al,2014راتـــيس ورخـــرين)راســـة و  ؛(3392زكـــي)ودراســـة  ،(3392)المشـــيخي

أخالقيــة لــوعي بالقضــايا البيو الجانــب الوجــداني ليعــزو الباحــث تنميــة و  ؛(3393)ودراســة غــانم
 لدى طالب المرحلة الثانوية لألسباب التالية:

لكترونــي )المعالجــة التجريبيــة( ســاهم فــي التعريــف بالقضــايا اإل ثرائــي اال برنــامج التصــميم  -
المعرفيــة مثــل الجينــوم البشــري والميكروبــي  البيوأخالقيــة بشــكل موضــوعي مــن الناحيــة

والخاليـــا الجذعيـــة بالصـــور والصـــوت بشـــكل جـــذاب وكـــل مـــا يتعلـــق بالهندســـة الوراثيـــة 
 والبصمة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية كموضوعات مثيرة للجدل. 

ــامج االثرائــي اإللكترونــي غرفــة الدردشــةايتــو  - التــي  مــن األنشــطة المهمــة وتعــد ،فر بالبرن
بصـورة متزامنـة، حيـث إنهـا تشـترط التواجـد  من خاللها تبادل اوراء ووجهات الن ـر يمكن

علــى الشــبكة ألكثــر مــن مشــترك فــي نفــس الوقــت للتفاعــل معــًا حــول بعــض القضــايا مثــل 
وفي مجـال البحـث الجنـائي والهندسـة  ،الضوابب الشرعية للخاليا الجذعية والعالج الجيني

 ضـهم الـبعض أو بـين الطـالب والباحـثل بين الطالب مع بعالوراثية سواًء كان ذلك التفاع
 فهي تختلف عن منتدى النقا  باعتباره نشاطًا غير متزامن.

ستحوذ علـى انتبـاه الطـالب بطـرق شـتى، وذلـك مـن اتصميم البرنامج اإلثرائي اإللكتروني  -
تويـه خالل استثارة الحـواس المختلفـة مـن خـالل التفاعـل مـع البرنـامج اإللكترونـي ومـا يح

من قضايا مثيرة للجـدل والـذي يحتـوي علـى عديـد مـن الوسـائب مثـل النصـوص المكتوبـة، 
 والرسوم والصور واألشكال والتخطيب والرسومات المتحركة 

فر بالبرنامج االثرائي اإللكترونـي مـواد ووسـائب تعليميـة متنوعـة مـن نصـوص مكتوبـة ايتو  -
، فـالتنوا فـي المـواد والوسـائب وصور ثابتة ورسـومات متحركـة وصـوت وأشـكال تخطيطيـة
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ــة إلــى تنميــة الــوعي بالقضــايا البيو  التعليميــة أدى أخالقيــة والمرتبطــة بالمعلوماتيــة الحيوي
وتطبيقاتهــا مثــل المســتحدثات التكنولوجيــة المرتبطــة بالمعلوماتيــة الحيويــة وعلــم الجينــوم 

 انو تكنولوجي. الميكروبي والحمض النووي وعلم الطب الشرعي والحرب البيولوجية والن
للبحــث  الثالــثالختبــار صــحة الفــرض  :الثيلــث عــرض ومنيقشــة النتــيرتئ اخليصــة بــيلفرض   -2

 (α≤ 3033)توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عنـد مسـتوى   والذى ينص على أنه
تحصـيل اختبـار لكـل مـن فـي التطبيـق البعـدي  بحـثبين درجات طالب مجموعـة ال

لــوعي أخالقيــة ومقيــاس الجانــب الوجــداني ليا البيو نــب المعرفــي للــوعى بالقضــاالجا
تم حساب معامل االرتباط لبيرسون بين درجـات الطـالب فـى التطبيـق   أخالقيةبالقضايا البيو 

، ودرجـاتهم فـي التطبيـق أخالقيـةنب المعرفـي للـوعى بالقضـايا البيو الجاالبعدي الختبار تحصيل 
فـي كـل صـف دراسـي منفصـل  أخالقيـةالبيو  بالقضـايالـوعي الجانـب الوجـداني لالبعدي لمقيـاس 

( 92علـى حــدة وفـى الفصــول الثالثــة مجتمعـة، وكانــت النتيجـة كمــا هــو موضـح فــي الجــدول )
 تي:او

  (16جدول )
في الختبار تحصيل الجانب المعرقيمة معامل االرتباط لبيرسون بين درجات الطالب فى التطبيق البعدي 

بالقضايا لمقياس الجانب الوجداني للوعي هم في التطبيق البعدي ، ودرجاتللوعى بالقضايا البيوأخالقية
 أخالقيةالبيو

 الثالثة مجمعة الثالث الثانى األول الصف

 31 11 11 11 العدد

 **16236 **.1627 **16.51 **16.11 معامل االرتباط

  (.1611معامل االرتباط دال عند مستوى داللة )** 

ــين درجــات طــالب وجــو  الســابق (92) تضــح مــن الجــدولي ــة ب ــة ارتباطي مجموعــة د عالق
 الجانــب المعرفــي للــوعي بالقضــايا البيوأخالقيــةفــي التطبيــق البعــدي الختبــار تحصــيل  البحــث 

أخالقيــة فــى كــل صــف مــن الصــفوف الثالثــة بالقضــايا البيو الجانــب الوجــداني للــوعي ومقيــاس 
توجـد عالقـة بـين تحصـيل ممـا يشـير إلـى أنـه  ؛وكذلك فـى الصـفوف الثالثـة مجتمعـة ،منفصلة

وهـذه  ،البحـثأخالقيـة لـدى مجموعـة لقضـايا البيو با للـوعي والجانـب الوجـداني الجانب المعرفـي
دراسـة و  (،3331دراسـة عمـر)ويتفـق هـذا مـع نتـائج  الثالـث.النتيجة تشير إلى صـحة الفـرض 

دراســــــة و  ،(3392)الوهابودراســــــة عبــــــد ،(3393)ودراســــــة إبــــــراهيم (3392)عمــــــرة أبــــــو
ـــز ورخـــرين دراســـة، (3392)القصـــيم ـــة و ؛ (Velez et al,2019)فيل ـــزو الباحـــث العالق يع
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الجانــب فــي التطبيــق البعــدي الختبــار تحصــيل  مجموعــة البحــث االرتباطيــة بــين درجــات طــالب 
 أخالقية لألسباب التالية: بالقضايا البيو للوعي  الجانب الوجداني ومقياس المعرفي،

ـــي اإللكتر  - ـــامج اإلثرائ ـــة اســـتخدام البرن ـــة الحيوي ـــى المعلوماتي ـــائم عل ـــاء والق ـــي األحي ـــي ف ون
الطـب و  ،وفروعهـا –ونشـأتها  –مفهومهـا  –المعلوماتيـة الحيويـة : وضوعاته المختلفـة مثـلبم

تطبيقـات و الجزيئي والبصمة الوراثية المعلوماتية الحيوية وتشـخيص وعـالج األمـراض الوراثيـة 
تطبيقـات المعلوماتيـة و انيـة والتكنولوجيـا الحيويـة المعلوماتية الحيوية في الزراعة والثروة الحيو 

فـي  أسـهمالحيوية فـي عصـر مـا بعـد الجينـوم والحـرب البيولوجيـة بأسـلوب علمـي وموضـوعي 
وزيـادة ادراكهـم لهـا  مجموعـة البحـث،أخالقية لـدى طـالب مو الوعي تجاه بعض القضايا البيو ن

وهـــذا يتفـــق جزئيـــًا مـــع دراســـة بـــوفرة المعلومـــات والمفـــاهيم الصـــحيحة حـــول هـــذه القضـــايا، 
( حيــث أكــدت أن دراســة وحــدة فــي المعلوماتيــة الحيويــة وتشــخيص وعــالج 3392عبــدالوهاب)

األمراض الوراثيـة كـان لـه حجـم تـأثير كبيـر علـى رفـع تحصـيل الطالبـات للمعلومـات والمفـاهيم 
طيـة حيـث كـان المتضمنة الوحدة بينما اختلفت في تنمية اتخـاذ القـرار فقـب والعالقـة غيـر ارتبا

( التــي أكــدت علــى  فعاليــة برنــامج مقتــرح لتضــمين 3333)دراســة الرقيبــةو  ،التــأثير متوســطاً 
ــاء علــى التحصــيل الدراســي،  ــة مــن من ــور قيمــي فــي مــادة األحي قضــايا المســتحدثات الحيوي

   .وتنمية القيم األخالقية لدى طالبات المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم
اتيجية الـــتعلم الفـــردي والـــتعلم التعـــاوني عنـــد عـــرض محتويـــات اعتمـــد الباحـــث علـــى اســـتر  -

علـى  أوالبرنامج، فرديًا وفقًا لسرعاتهم وقدراتهم الخاصة، بحيـث يكـون كـل طالـب علـى جهـاز 
 اً ئـي اإللكترونـي والـتعلم منـه منفـرداثر البرنـامج اإل الجوال الخـاص بـه وهـو مـن يقـوم باسـتخدام 

ونيًا وذلك من خـالل تـوفير بعـض المهـام التـي تتطلـب مـن ما تعاوإبتوجيه وإرشاد من الباحث، 
الطالب القيام بها في مجموعات بشـكل تعـاوني وهـذا يتـيح للطـالب القـدرة علـى تبـادل المعرفـة 
وإمكانيــة تشــارك الملفــات فيمــا بيــنهم. ممــا أســهم فــي زيــادة العالقــة االرتباطيــة بــين تحصــيل 

أخالقيـــة وهـــذا يتفـــق مـــع فلســـفة قضـــايا البيو بال للـــوعي الجانـــب المعرفـــي والجانـــب الوجـــداني
 .  اد البرنامج االثرائي اإللكترونيالتصميم التعليمي الذي اتبعه البحث  الحالي عند إعد
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 التوصييت واملقرتحيت: إلينيًي:

 بما يلي:  يوصيمن نتائج  البحثعنه  في ضوء ما أسفرالتوصييت:  -9
علوماتيـــة الحيويـــة وتطبيقاتهـــا فـــي أخالقيـــة المرتبطـــة بالمضـــرورة تضـــمين القضـــايا البيو  -

 مجاالتها المختلفة بمناهج األحياء في ضوء الضوابب الشرعية المن مة لذلك. 
ثرائيــة اإللكترونيــة فــي عــرض موضــوعات المعلوماتيــة الحيويــة تفعيــل اســتخدام البــرامج اإل  -

   .بما تقدمه بطريقة جذابة وشيقة وتثير التفكير لدى طالب المرحلة الثانوية
ة الن ر فـي تصـميم المنـاهج الحاليـة بمـا يسـاير االتجاهـات العالميـة فـي تن ـيم بنيـة عادإ -

المحتــوى لتضــمين المســتحدثات التكنولوجيــة فــي مجــال علــم األحيــاء والعلــوم البيولوجيــة 
 بصفة عامة. 

 البيوأخالقيـة،عقد دورات تدريبية لمعلمـي األحيـاء والمشـرفيين لتنميـة المعـارف والمفـاهيم  -
 على كيفية تنميتها لدى الطالب وفق أسس علمية ومتطورة.  والتدريب

أخالقيــة فـــي يب التقــويم للقضــايا البيو علــى أســال األحيــاءضــرورة تــدريب معلمــي العلــوم  -
 الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية.

ــــة  - ــــة الثانويــــة فــــي ضــــوء المعلوماتيــــة الحيوي تطــــوير أهــــداف تــــدريس األحيــــاء بالمرحل
   .وتطبيقاتها

   حوث التالية:بقترح القيام بالي   ؛الحالي البحثفي ضوء نتائج : يتـــــــقرتحامل -3
تطـــوير برنـــامج اعـــداد معلمـــي األحيـــاء بكليـــات التربيـــة فـــي ضـــوء تطبيقـــات ومفـــاهيم  -

 أخالقية لديهم. ه في تنمية الوعي بالقضايا البيو المعلوماتية الحيوية وقياس فاعليت
يــة الحيويــة قــائم علــى الفصــول االفتراضــية وقيــاس تصــميم مقــرر الكترونــي فــي المعلومات -

 فاعليته في االستيعاب المفاهيمي والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحلة الثانوية. 
أخالقيـة والتفكيـر التخيلـي ب فـي تنميـة الـوعي بالقضـايا البيو برنامج تدريبي محوس فاعلية -

 لدى معلمي األحياء بالمرحلة الثانوية. 
حة في األحيـاء قائمـة علـى تطبيقـات ومفـاهيم المعلوماتيـة الحيويـة فـي فاعلية وحدة مقتر  -

طـالب لـدى  البيوأخالقيـةوالقدرة على اتخاذ القرار حيـال القضـايا  ،تنمية التحصيل المعرفي
 المرحلة الثانوية.
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 عـــــــاملراج

 : أوًا: املراجع العربية

لصف األول الثانوي في ضوء المعايير تطوير منهج األحياء ل(. 3002).إبراهيم  محم  عب ابرحمن
. رس بة القومية للتعليم في مصر وأثره على تنمية التحصيل والتفكير الناقد والقيم االبيولوجية

  دك، راة غير منش رة  كلية اب،ربية بشبين ابك م ج معة ابمن فية.
مي األحياء بالمرحلة مستوى فهم تطبيقات البيو معلوماتية لدى معل(. 3003).أب  حية  غ دة إبراهيم

 غزة.  –. رس بة م جس،ير غير منش رة  كلية اب،ربية: ابج معة اإلسالمية الثانوية واتجاهاتهم نحوها
المتغيرات البيو  عداد معلمي البيولوجيا في ضوءإلبرنامج (. 3006).أب  زي   أم ني محم  عب  ابحمي 

  بة دك، راه غير منش رة  كلية اب،ربية. رس معلوماتية والبيوأخالقية في عصر الجينوم البشرى 
 ج معة عين شمس. 

فاعلية برنامج مقترح لتنمية الوعي ببعض القضايا البيوأخالقية (. 3003).أب  عمرة  ه بة حمي  عي د
كلية اب،ربية   رس بة م جس،ير غير منش رة .اإلسالميةلدى طالبات العلوم بكلية التربية بالجامعة 

 مية. بغزة  ابج معة االسال

 .ترجمة ببنى ابري ي(.)مشكالت ورفاق ،اإلسالميةاألخالقيات البيولوجية  (.3003).أتيجي،كي  داري ش
 ابمركز ابق مي بل،رجمة  ابق هرة. 

(. تص ر مق،ر  ب،ضمين األخالقي ت ابحي ية في مح، ى منهج علم 3000).األحم ي  علي بن حسن
اللقاء السنوي الخامس عشر  تطوير ية ابسع دية. األحي ء في ابمرحلة ابث ن ية ب بمملكة ابعرب

بلجمعية ابسع دية بلعل م اب،رب ية وابنفسية )جس،ن(  كلية   "التعليم: رعى ونماذج ومتطلبات
  .303 -322ين ير   5 – 6ابري ض. في ابف،رة م  بين  -اب،ربية: ج معة ابملك سع د 

  مجلة الجمعية الفقهية السعوديةيق ته. (. ابعالج ابجيني وأهم تطب3002األشهب  ن ر األمل.)
2 323-500. 

تصميم مقرر عبر اإلنترنت من من ورين مختلفين البنائي (. 3005اب  تع  حسن عب ابع طي.)
والموضوعي وقياس فاعليته في تنمية التحصيل والتفكير الناقد واالتجاه نحو التعلم القائم على 

 دك، راه غير منش رة  كلية اب،ربية  ج معة األسكن رية. . رس بة األنترنت لدى طالب كلية التربية
حماية االختراعات الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية واالصناف النباتية وفق (. 3002بلق سمي  كهينه.)

 . رس بة دك، راه غير منش رة  ج معة ابجزائر  ابجزائر.اتفاقية تربس واليوبوف
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حياء على مستويات مهارات أثر برنامج إثرائي في مادة األ (.3003).جرادات  عب  االبه أحم  سليم ن
التفكير الناقد واكتساب المفاهيم العلمية واالتجاهات العلمية لدى طلبة الصف التاسع االساسي 

 . رس بة دك، راه  كلية اب،ربية  ج معة ابيرم ك  االردن.في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز
برن مج اثرائي في م دة عل م ابطبيعة وابحي ة على تنمية اب افعية بالنج ز: أثر  (.3005جعيجع  عمر.)

  00  مجمجلة الدراسات التربوية والنفسيةدراسة تجريبية على عينة من تالميذ االول ابث ن ي. 
 302-300  3ع

فعالية برنامج مقترح قائم على مستحدثات التكنولوجيا الحيوية في (. 3000).حسن  ته ني محم 
القضايا البيولوجية والقيم وء استراتيجيات الذكاءات المتعددة لتنمية المعارف المرتبطة بض
. رس بة دك، راه غير منش رة  كلية اب،ربية: أخالقية لدى طالب شعبة البيولوجي بكلية التربيةالبيو 

 ج معة ابزق زيق. 
بحي ية عن  معلمي األحي ء (. األخالقي ت ا3000).ابم مني  إبراهيم عب ابلهو حسنين  خ بة ي سف 

 .0350 -0322( 2)33  العلوم التربوية باألردن دراسات فيوكيفية دمجهم به  في اب، ريس. 

(. مس، ى األخالقي ت ابحي ية ب ى طال  ابمرحلة ابث ن ية 3005ابخثعمي  غرم ابله علي س بم.)
  22  عربية وعلم النفس. دراسات عربية في التب بمملكة ابسع دية وعالق،ه ب تج ه تهم نح ه 

306- 332. 
االردنية  (. درجة وعي طل ة تخصص ابعل م ابحي تية في ابج مع ت3005اب بيمي  ع مر ع اد ج سم.)
  مجلة المنارة للبحوث والدراساتأخالقية في ض ء بعض ابم،غيرات. ابرسمية بلقض ي  اببي  

 .305-330  2  ع33مج
  المجلة العربية العلمية للفتيان نة ابحي ية وابهن سة اب راثية. (. م خل إبى اب،ق3003ابرف عي  س مر.)

 .02-6  33  ع03مج
فعالية برنامج مقترح لتضمين قضايا المستحدثات (. 3006).ابرقي ة  وف ء بنت عب  ابله بن على

الحيوية من من ور قيمي في مادة األحياء على التحصيل الدراسي، وتنمية القيم األخالقية لدى 
. رس بة دك، راه غير منش رة  كلية اب،ربية ات المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم: رعية إسالميةطالب

 ببري ة: ابمملكة ابعربية ابسع دية.
(. أثر اس،خ ام برن مج مق،ر  ق ئم على نم ذج " درايفر" في تع يل 3003).زكي  حن ن مصطفى أحم 

ت اب،فكير ابن ق  وابقيم اببي ب جية األخالقية ب ى بعض ابمف هيم اببي ب جية ابمس،ح ثة وتنمية مه را
 .33-0(  3)05  ابجمعية ابمصرية بل،ربية ابعلمية  مجلة التربية العلميةطال  كلية اب،ربية. 

. ابق هرة: الدليل المبسب للوراثة الحديثة: من الجين إلى الجينوم (. 3006).ابزهيري  أحم  منص ر
 ابمك، ة األك ديمية.
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مجلة الجمعية (. ابهن سة اب راثية: رؤية تطبيقية شرعية. 3002عب  ابعزيز محم  عب  ابله.)ابس يلم  
 .202-200  3  ع الفقهية السعودية
تقويم محتوى كتب األحياء بالمرحلة الثانوية في ضوء مستحدثات هد(. 0230).ابشهري  محم  ص بح

  .ة اب،ربية  ج معة أم ابقرى كلي  دك، راه غير منش رة رس بة .علم األحياء وأخالقياتها

: تح ي ج ي  أم م علم ء ابطب ابجزيئي ابمعل م تية ابحي ية(. 3003).ش دري  ه ني محم  زبير
 .  30-33  30  عاالعجاز العلميمجلة واببي ب جي  ابجزيئية. 
. ابق هرة: اتجاهات معاصرة في تدريس العلوم والتربية العلمية(. 3006).ابطن وي  عفت مصطفى

 ركز ابك،   بلنشر.م
 . ابق هرة: ابمك، ة األك ديمية.البيولوجيا الجزيئية للجينوم(. 3002).عب اب، ا   ف،حي محم 

. األخالقيات الحيوية: مدخاًل لتعليم المفاهيم البيولوجية المعاصرة(. 3002).عب ابحليم  إسالم ابرف عي
 .ابق هرة: دار ابفكر ابعربي

تطوير منهج األحياء بالمرحلة الثانوية في ضوء المعلوماتية (. 3003).عب اب ه    ايم ن عب ابمحسن
 رس بة دك، راه غير منش رة  كلية اب،ربية  ج معة بنه .  .الحيوية

دراسة تق يمية بمن هج األحي ء ب بمرحلة ابث ن ية في ض ء تطبيق ت  (.3000).عرف ت  نج   سع ي
 .30-03  3  ع2  مجة وعلم النفسدراسات عربية في التربيابمعل م تية ابحي ية  

مقدمة في (. 3006).نج تي  محم  أحم  محم و ع مر  سي  أمين محم  و ابعس ل  صال  اب ين سي ؛ 
 . ابق هرة: دار ابفكر ابعربي.المعلوماتية الحيوية

مجلة جامعة (. أهمية اب صمة اب راثية من منظ ر اسالمي. 3002علي  عب  ابعزيز عب ابم بى.)
 .33-26  33ع .الزيتونه

برنامج مقترح في تدريـس بعـض القـضـايا البيو أخالقية قائم (. 3002)إبراهيم. ع صم محم عمر   
عـلى التعلـم الـمن ـم ذاتيًا وأثره في تنمية التحصيل األكاديمي ومهارات التفكير الناقد وأخالقيات 

. رس بة دك، راه غير ربية بسوهاجالعلم لدى طالب شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية بكلية الت
 .كلية اب،ربية  ج معة س ه ج  منش رة

لة فصلية تص ره  م ينة ابملك   مجالعلوم والتقنيةمجلة  .ابمعل م تية ابحي ية .(3005).  دابي يابغ م 
  .2 -5  003 ع  (30بسنة )  اعب ابعزيز بلعل م واب،قنية

مق،ر  في ابمعل م تية ابحي ية في اك،س   طال  ابمرحلة (. فع بية منهج 3002غ نم  تفي ه سي  أحم .)
  ابجمعية ابمصرية . مجلة التربية العلميةابث ن ية ابع مة بعض مس، ي ت اب،ميز في االحي ء

 . 23-32  6  ع02بل،ربية ابعلمية  مج
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ة علمية مجل. (. ابمعل م تية ابحي ية "بي انف رم تيكس ث رة ابمعل م ت ابجينية"3002).ق بيل  ط رق 
 .06-3ابريل   22ع   فصلية تصدر عن مؤسس الكويت للتقدم العلمي

(. ف علية برن مج إثرائي في ابقض ي  اببي أخالقية ب،نمية ابقيم ابعلمية 3003ابقصيم  محم  محم د.)
ومه رات اب،فكير ابن ق  ب ى ابطل ة ابم ه بين في مركز االمير فيصل بن خ ب  برع ية ابم ه بين 

 .023-022  63  ج معة س ه ج  ج المجلة التربوية. في أبه 
مستوى فهم طلبة العلوم العامة واألحياء بكليات التربية في جامعات (. 3003).ابكحل ت  عال شح ه

كلية اب،ربية بغزة    رس بة م جس،ير غير منش رة .غزة للقضايا البيوأخالقية واتجاهاتهم نحوها
 ابج معة االسالمية. 

(. ابح جة ابى برامج في ابثق فة ابعلمية االبك،رونية بنشر اب عي ابعلمي نح  3002ب ين.)م زن  حس م ا
المؤتمر العلمي الثامن  األبعاد الغائبة في مناهج  .اب،كن ب جي  بلطفل ابعربي " رؤية مس،قبلية

بي   ي   33-36االسم عيلية   –  ابجمعية ابمصرية بل،ربية ابعلمية  ف ي العلوم بالوطن العربي 
 . 063-033ابمجل  األول  

رس بة دك، راه غير  .التأطير القانوني للعمل الطبي على الجينوم البشري (. 3002مح، ل  أمنه.)
 منش رة  كلية ابحق ق وابعل م ابسي سية  ج معة أب  بكر بلق ي   ابجزائر.

تنمية فهم بعض  (. أثر ت ريس وح ة في ابجين م اب شري على3003).محم   محم  أب  ابف،   ح م 
المؤتمر العلمي السابع، ابقض ي  اببي أخالقية وبعض ابقيم اببي ب جية على ابطال  ابمعلمين. 

 –ف ي   –  فن ق ابمرج ن  نحو تربية علمية أفضل  الجمعية المصرية للتربية العلمية
 .325-302ي بي    30-32اإلسم عيلية. في ابف،رة م  بين 

(. فع بية برن مج ق ئم على األخالقي ت ابحي ية ب،نمية االس،يع   3003).مراد  سه م ابسي  ص بح
مجلة ابمف هيمي وابسل كي ت اببيئية ابصحيحة ب ى معلم ت ابصف ف األوبية بكلية اب،ربية بح ئل  

 . 360 -302  0ج  ابريل  002ع  32  ج معة بنه  ابمجل  كلية التربية

بعالج اب راثي عبر ابحمض ابن وي ابريب زي ودور (. ا0232مس ع ه  سالم  وابع مري  من ل.)
 .32-30  003  ع مجلة العلوم والتقنيةابمعل م تية ابحي ية. 
(. قض ي  االخالقي ت ابحي ية ب ى معلم ت االحي ء ب بمرحلة ابث ن ية 3003ابمشيخي  ايم ن محم .)

 .336-353  25  ع دراسات عربية في التربية وعلم النفسبم ينة ابري ض. 

. ابق هرة: اب ار العالج الجيني ومستقبل الطب في القرن القادم(. 3000).مص     عب  ابه دي
 ابمصرية ابلبن نية.

(. م ى تن ول مح، ى من هج ابعل م في ابم ارس ابصن عية 3002نش ان  تيسير وأب  قمر  ب سم.)
العلمي الثامن األبعاد الغائبة المؤتمر بفلسطين ألبع د اب،ربيةاب ق ئية وقض ي ه  ووعي ابطال  به . 
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-36  االسم عيلية –  ابجمعية ابمصرية بل،ربية ابعلمية  ف ي  في مناهج العلوم بالوطن العربي 
 .  33-2ي بي   ابمجل  األول   33

  02  عالمجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية(. ابعالج ب بخالي  ابجذعية. 3003)ابن بي  محم .
20-52. 
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