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 :الملخص

هدفت الدراسة إلى قياس مستوى وعي طلبة التربية المهنية في جامعة البلقاء التطبيقية 

دراسي والنوع. بلغ بالقضايا األخالقية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية، وعالقتها بكل من المستوى ال

( طالبًا وطالبة من طلبة كلية الحصن الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية، 314عدد أفراد العينة )

تكونت أداة الدراسة من إستبانة تضمنت أربع قضايا في األخالقيات الحيوية، ولالجابة عن أسئلة 

رية والنسب المئوية، باالضافة إلى الدراسة، تم إستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا

( للعينات المستقلة، للكشف عن مستوى وعي الطلبة بقضايا االخالقيات F-test)اختبار ف( )

الحيوية. بّينت نتائج الدراسة أن مستوى وعي الطلبة بشكل عام )الكلي( كان متوسطًا، ولم يكن 

ت داللة إحصائية لمستوى وعي للجنس تأثيرمعنوي على مستوى الوعي، كما أن هنالك فروق ذا

 الطلبة تعزى لمستواهم الدراسي.

 مستوى الوعي، األخالقيات الحيوية، التكنولوجيا الحيوية، التربية المهنية. الكلمات المفتاحية:

Degree of Awareness of Vocational Students in Al-Balqa Applied 

University to Bioethics Issues arising from Biotechnology Applications 

with Respect to Certain Variables  

Abstract 

This study investigated the degree of awareness of vocational students 

to bioethical issues arising from biotechnology applications, and its 

relationship with thei racademic level and gender. The sample of the study 

consists of (314) male and female students from the Faculty of Al-Hoson / 

Al- Balqa Applied University.The tool of the study was a scale of 

awareness consisted of four domains in bioethics. Means, standard 

deviations and percentages were counted. To explore the differences in the 

degree of student's awareness ʺ Fʺ (f-Test) for independent samples was 

conducted. The results of the study showed that the degree of student's 

awareness of ethical issues (Total) was medium, there was no significant 

effect of gender on the degree of awareness, but the academic level 

influenced the degree of awareness significantly. 

Key words: Degree of awareness, Bioethics, Biotechnology, Vocational 

Education. 

 :المقدمة

قرن العشرين ثورات تكنولوجية متعددة أّثرت في جميع شهدت الفترة ما بعد منتصف ال

مناحي الحياة، وقد كان لثورة البيوتكنولوجيا وما نتج عنها من تطبيقات، أثر كبير في المجاالت 

العلمية واألخالقية واإلجتماعية المتعلقة بحياة اإلنسان. وقد أثارت التطبيقات الحيوية الناتجة عن 

ت أخالقية وشرعية وقانونية عديدة، مما دفع بالمنممات العلمية ثورة البيوتكنولوجيا مشكال

والهيئات الدينية إلى عقد المؤتمرات والندوات المتخصصة لمناقشة القضايا المتعلقة بتطبيقات 

 التكنولوجيا الحيوية.

ومع إكتشاف خرائط الجينات، والتقدم الكبير في المعرفة البيولوجية الطبية، وثورة أبحاث 

ثة المتمثلة باإلستنساخ، والخاليا الجذعية، والعالج الجيني، واألغذية المعّدلة وراثيًا وغيرها، الورا

أصبح اإلنسان يعيش في ثورة تكنولوجية حديثة تؤثر في المجتمعات واألنشطة اإلنسانية بشكل 

ف كبير، نتج عنه أسئلة ومعضالت أخالقية جديدة، دفعت بجميع فئات المجتمع إلى إتخاذ موق

 تجاهها، ومناقشة أضرارها وفوائدها.
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ويعّد مفهوم )التكنولوجيا الحيوية( من المفاهيم التي ظهرت منذ السبعينات، ثم تطورت 

وروبي للمختصين بالتكنولوجيا الحيوية هذا المفهوم بأنه االستفادة بشكل كبير، وقد عّرف اإلتحاد األ

يق التكامل بين الهندسة الكيميائية والكيمياء من األحياء الدقيقة وزراعة األنسجة الحية، عن طر

 (.1981الحيوية وعلم األحياء الدقيقة )العاني، 

وقد اكتسب هذا العلم في السنوات األخيرة أهمية خاصة في الدول المتقدمة والنامية معًا، 

ه بهدف حيث أدركت بعض الدول مبكرًا أهمية هذا العلم وآفاقه المستقبلية، واحتكرت أسراره وتقنيات

 جني األرباح الناتجة عن تطبيقاته المختلفة.

وقد أدى التطور في علم التكنولوجيا الحيوية وما نتج عنه من جدل إلى صياغة مفهوم 

( الذي أصبح يربط بين العلم والدين والسياسة والقانون والصحة، Bioethicsاألخالقيات الحيوية )

 (.Dawson&Venville, 2010; Dawson, 2007ويرّكز على ثقافة الشعوب ومعتقداتهم )

مدى وعي الفرد ( مفهوم النضج في األخالقيات الحيوية بأنه Macer,1994وقد عّرف )

بالقضايا التي تتعلق بالتكنولوجيا الحيوية، حسب قدرته على الموائمة بين الفوائد المرجوة، 

 والمخاطر المحتملة لتطبيق هذه التكنولوجيا.

لتعليمية في الدول المتقدمة اهتمامًا كبيرًا لمواجهة القضايا وقد أولت المؤسسات ا 

(، 2004والتحديات البيوتكنولوجية، والعمل على تطوير المناهج المدرسية بما يتالئم معها )اللولو، 

كما أكدت العديد من الدراسات على أهمية تدريس المبادئ البيولوجية بما يتناسب والنمرة االنسانية 

(، والتاكيد على أهمية تضمين أخالقيات العلم في مناهج العلوم في 1995يتون، والمجتمعية )ز

جميع المراحل الدراسية وصواًل الى المرحلة الجامعية، التاحة الفرصة للمتعلم لبلورة قيمه، مما 

 (.2004يؤهله لمواجهة المشكالت اليومية في حياته المستقبلية)إسماعيل،

لى أهمية تدريس األخالقيات العلمية في المدارس ( ع1998وقد أكدّت الطنطاوي ) 

والجامعات ألسباب عديدة، منها أن العلم لم يعد موضوعًا مجردًا من القيم، بل له ضوابطه 

االجتماعية التي تؤثر عليه. كما أن المجتمع الدولي أصبح يقّدر دور العلماء وأثرهم في المجتمع بما 

كتفاء بنقل المعرفة الى األفراد دون دمجها مع االتجاهات والقيم يتناسب وطبيعة الحياة فيه، وعدم اال

 (. 2002)سالمة، 

وقد أجمعت اآلراء على ضرورة إعداد المعلمين القادرين على توعية األجيال بالمستجدات 

التكنولوجية وضوابطها االخالقية، حيث يعّول على المعلم كثيرًا بمواكبة التغيرات العلمية 

 (. 2000لتي انبثقت عن ثورة العلم والمعرفة )الشرقاوي، والتكنولوجية ا

وانطالقًا من هذه النمرة، فقد اشارت الرابطة القومية لمعلمي العلوم بالواليات المتحدة 

( إلى ضرورة اشتمال برامج اعداد معلمي البيولوجيا لمواكبة NSTA()1990االمريكية )

خالقية وإنسانية، حيث بدأت العديد من الجامعات حول التطورات الحديثة في العلم والتي لها أبعاد أ

العالم في تقديم بعض المقررات حول هذا الموضوع مؤكدة على ضرورة تضمين األخالقيات 

 الحيوية ضمن مناهج الدراسة بها.

وقد أّكدت العديد من الدراسات على تدني درجة وعي الطلبة بالقضايا األخالقية المتعلقة  

( والتي هدفت قياس مستوى فهم طلبة العلوم 2011حيوية، كدراسة اللولو والكحلوت)بالتكنولوجيا ال

العامة واألحياء بكليات التربية في جامعات غزة للقضايا البيوأخالقية واتجاهاتهم نحوها، حيث 

وإتجاهات . %75أظهرت النتائج أن مستوى الفهم للقضايا البيوأخالقية أقل من حّد الكفاية وهو 

علوم العامة واألحياء بكليات التربية بجامعات غزة نحو القضايا البيوأخالقية أكبر من حد طلبة ال

( دراسة هدفت التعّرف على القيم األخالقية الحيوية 1995%. وأجرى زيتون )75الكفاية وهو 

سة لدى طلبة الثانوية العامة في محافمة االسكندرية وعالقتها بخلفياتهم العلمية، حيث توصلت الدرا

إلى عدم وجود فروق معنوية بين متوسط درجات الطلبة في القيم األخالقية الحيوية، وإختبار 

 الخلفية العلمية.
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دراسة هدفت تطوير مادة علمية وتطبيقها على (Concannon et al., 2010) وأجرى 

ألفكار ( طالبًا تخصصاتهم غير علمية، لمساعدتهم على فهم وإستنتاج ا96عينة من الطلبة بلغت )

العلمية المتعلقة بالخاليا الجذعية، حيث أظهرت النتائج زيادة فهم الطلبة ووعيهم لموضوع الخاليا 

 الجذعية.

بدراسة هدفت معرفة مشاعر الطلبة وأفكارهم  (Sadler &Zeidler, 2005)كما قام 

( 20اسة من )وردود أفعالهم نحو مواقف تتعلق باإلستنساخ والعالج الجيني، حيث تكونت عينة الدر

طالبًا وطالبة في جامعة حكومية جنوب الواليات المتحدة، أظهرت النتائج أن قرارات الطلبة 

إعتمدت على القيم االخالقية لديهم، وبالتالي يمكن إعتبار أن قضايا الهندسة الوراثية هي قضايا 

 هم.أخالقية اعتمد الطلبة في تفسيرها على الحدس والعاطفة والخبرة الشخصية لدي

( دراسة هدفت تحديد التقديرات التقويمية لمحتوى مناهج العلوم 2004وأجرت اللولو )

الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا في ضوء المستحدثات العلمية المعاصرة، حيث أظهرت النتائج 

مناسبة أن مستحدثات البيئة والطاقة والهندسة الوراثية والعلوم الزراعية لم تأخذ درجة االهتمام ال

 في محتوى المناهج.

( دراسة هدفت معرفة التفكير األخالقي لدى الطلبة في المدارس 2005وأجرت جريسات )

( طالبًا 423الثانوية والجامعة األردنية في مجال األخالقيات الحيوية. وتكونت عينة الدراسة من )

دي عشر في خمس مدارس وطالبة من طلبة السنة الثانية في الجامعة األردنية وطلبة الصف الحا

في العاصمة عمان. وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة شيوع النمرية الواجبية كانت مرتفعة بين 

 الطلبة، ولم تكن هنالك فروق معنوية تعزى لمتغير النوع.

( دراسة هدفت معرفة فاعلية برنامج مقترح في تعّلم بعض 2003كما أجرى عبد الكريم )

الوراثية واإلستنساخ، في تنمية التحصيل والتفكير الناقد لدى طلبة  موضوعات وقضايا الهندسة

المرحلة الثانوية في سلطنة عمان، حيث توصلت الدراسة إلى وجود فروق معنوية بين التطبيق 

القبلي والبعدي الختبار التحصيل والتفكير الناقد، والقيم المرتبطة بأخالقيات علم االحياء لصالح 

 ة.المجموعة التجريبي

( دراسة بهدف تقّصي أثر المنهاج الدراسي (Dawson&Taylor,2000كما أجرى 

المقرر على وعي الطلبة بالقضايا األخالقية، وقدرتهم على النقد والتقييم لمثل هذه القضايا، 

وإتجاهاتهم نحوها، حيث أظهرت النتائج أن المنهج الدراسي كان له أثر واضح في اتخاذ الطلبة 

القية، وتشجيعهم إلبداء ارآئهم الناقدة نحو القضايا األخالقية، وعدم قبولها دون لمواقفهم األخ

 مناقشة.

( دراسة هدفت التعرف على مدى فاعلية برنامج قائم على التعلم 1999وأجرت سعودي )

الذاتي في تنمية فهم بعض القضايا التكنولوجية الحيوية، والقيم واإلتجاهات نحوها لدى الطالبة 

في السنة الرابعة شعبة األحياء في جامعة عين شمس، حيث كانت النتائج دالة احصائيًا على  المعلمة

 مقياس اإلتجاهات بين نتائج التطبيق القبلي والبعدي ولصالح التطبيق البعدي.

 االحساس بالمشكلة:

ما يميز هذة الدراسة أنها من الدراسات النادرة على مستوى األردن التي حاولت أن 

درجة وعي الطلبة بالقضايا األخالقية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية، حسب مجاالت  تستكشف

حيث الحظ الباحث من خالل خبرته الوظيفية خالل السنوات الماضية، أن بعض الدراسة األربعة، 

 الطلبة اليملكون الثقافة والوعي بقضايا التكنولوجيا الحيوية، لذلك أتت هذه الدراسة كمحاولة في هذا

إضافة المواضيع المتعلقة المجال حتى يتم معرفة أي المجاالت التي يحتاج الطلبة فيها إلى توعية، و

 مما ينعكس إيجابًا على الفرد وعلى المجتمع.  بالقضايا التكنولوجية إلى المقررات الدراسية،

ية أو إن ارتباط التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها بمختلف جوانب الحياة، سواء كانت ثقاف

دينية أو اجتماعية أو اقتصادية، وما ينتج عنها من آثار على أفراد المجتمع؛ يجعل من الضرورة 
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بمكان أن يكون هنالك وعي لدى الطلبة، وخاصة في المرحلة التعليمية الجامعية عن طريق تضمين 

يات الحيوية تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في المساقات الدراسية الجامعية، وربطها مع األخالق

المتعلقة بها. وفي حدود معرفة الباحث، ال توجد دراسات في األردن تتعلق بمدى تضمين 

األخالقيات الحيوية في المناهج الدراسية أو المساقات الجامعية، حيث يفتقر األدب التربوي إلى 

لتكنولوجيا الدراسات في مجال األخالقيات الحيوية، بالرغم من وجود بعض المواضيع المتعلقة با

الحيوية وتطبيقاتها في بعض مناهج العلوم في المدارس، اال أنها لم تهتم بالجانب األخالقي لتطبيقات 

 التكنولوجيا الحيوية، وربط ذلك مع ثقافة األفراد والمجتمع والبيئة المحلية.

الجانب لذا كان البد من االهتمام بالمقررات الدراسية لطلبة التربية المهنية، وتزويدهم ب 

المعرفي والوجداني المتعلق بقضايا وأخالقيات التكنولوجيا الحيوية، لمساعدتهم على مواجهة الحياة 

العملية، وزيادة وعيهم للمشكالت األخالقية الناجمة عن هذه التطبيقات. من هنا جاءت هذه الدراسة 

يوية الناتجة عن تطبيقات كمحاولة لتحديد درجة وعي طلبة التربية المهنية لقضايا األخالقيات الح

 التكنولوجيا الحيوية.

 أسئلة الدراسة:

 سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ما مستوى وعي طلبة التربية المهنية بالقضايا األخالقية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية؟ .1

يا مااا تااأثير متغياار المسااتوى الدراسااي لطلبااة التربيااة المهنيااة فااي مسااتوى وعاايهم بالقضااا         .2

 األخالقية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية؟

ما تأثير متغير النوع لطلبة التربية المهنية في مستوى وعيهم بالقضاايا األخالقياة لتطبيقاات     .3

 التكنولوجيا الحيوية؟

 فرضيات الدراسة:

ى وعي طلبة مستوبين متوسطات  0.05 الفا =عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -1

المساتوى  تعازى لمتغيار   المهنية بالقضايا االخالقياة الحيوياة لتطبيقاات التكنولوجياا الحيوياة،       التربية

 الدراسي.

ى وعي طلبة مستوبين متوسطات  0.05 الفا =عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -2

 النوع.لمتغير تعزى التربية المهنية بالقضايا االخالقية الحيوية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية، 

 مفاهيم الدراسة:

أفكاااار ووجهاااات نمااار ومفااااهيم الطلباااة المتعلقاااة بالقضاااية  مستتتتوى التتتوعي بالقضتتتايا األخالقيتتتة:  

 المطروحة من قضاياالدراسة األربعة.

: هاي مساائل أخالقياة حقيقياة، ناتجاة عان تطبيقاات التكنولوجياا الحيوياة،          القضايا األخالقية الحيوية

 ن حيث قبولها أو رفضها.وتختلف اآلراء حولها م

 حدود الدراسة ومحدداتها:

 : كلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية.الحدود المكانية -

 .2017/2018: أجريت الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراسي الحدود الزمانية -

البلقاء  طلبة التربية المهنية، السنة الثانية والرابعة في كلية الحصن/جامعة:الحدود البشرية -

 .( طالبًا وطالبة314التطبيقية، األردن، والمقدر عددهم ب )

: تتحدد نتائج الدراسة بخصائص مجتمعها، وأداة الدراسة المستخدمة فيها وما توفر محدداتها -

 لها من دالالت صدق وثبات.

 أهمية الدراسة:

هتمام الكافي في تكمن أهمية الدراسة الحالية في أن موضوع األخالقيات الحيوية لم يلق اإل

األردن، باإلضافة إلى أنه من األفكار الجديدة المتعلقة بقضايا التكنولوجيا الحيوية والتي يتم تناولها 

في الدوريات العلمية المتخصصة، والتي ترتبط بالعديد من المجاالت العلمية والدينية والثقافية 
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ت التكنولوجيا الحيوية وتأثيراتها على واالقتصادية، فال بد من مواكبة التقدم المّطرد في مجاال

 األفراد والمجتمعات، ومعرفة آثارها السلبية والمشكالت الناجمة عنها وزيادة الوعي بها.

كما تحاول الدراسة الربط بين المرحلة الجامعية وما تحدثه من تطور في تفكير الطلبة 

ى تحليل مثل هذه القضايا مما يؤدي الى األخالقي والمتعلق بقضايا التكنولوجيا الحيوية، وقدرتهم عل

اإلرتقاء بالمستوى الفكري للطلبة، كما تطمح الدراسة إلى لفت إنتباه القائمين على إعداد الخطط 

الدراسية للمقررات الجامعية إلى ضرورة تضمين موضوع األخالقيات الحيوية فيها، وأثر ذلك في 

نولوجيا الحيوية، وتكوين رأي أخالقي اعتمادًا على تنوير الطلبة ومساعدتهم على فهم تطبيقات التك

قيم ومبادئ األفراد وثقافة المجتمع، مما يساعد في تكامل شخصية الطالب وزيادة قدرته على 

 مواجهة المستقبل. 

 الطريقة واإلجراءات:

 منهجية الدراسة:

 دراسة.ستخدمت الدراسة المنهج الوصفي بصورته المسحية وذلك لمالئمته لطبيعة الا

 مجتمع الدراسة وعينتها:

للعاام الدراساي    جامعة البلقاء التطبيقياة تكّون مجتمع الدراسة من جميع طلبة التربية المهنية /  -

( طالباًا وطالباة، أماا عيناة الدراساة فقاد كانات قصادية         724، والبالغ عددهم )2017/2018

والباالغ  كلية الحصن الجامعية اقتصرت على طلبة التربية المهنية للسنة الثانية و الرابعة في 

، وقد تم اختيار طلبة السنة الرابعة ألناه مان المتوقاع أن يكوناوا     ( طالبًا وطالبة314عددهم )

قااد تعرضااوا لاابعض القضااايا األخالقيااة ماان خااالل دراسااتهم للمساااقات المتعااددة، وتنفيااذهم      

( توزيااع عينااة 1ل )ويبااين الجاادوللنشاااطات البحثيااة المرتبطااة بهااا، مقارنااة بالساانة الثانيااة،   

 الدراسة وفقًا لمتغيري المستوى الدراسي والنوع.

 ( توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغيري المستوى الدراسي والنوع1الجدول )

 النسبة العدد النوع

 %39.81 125 ذكور

 %60.19 189 اناث

 %100 314 المجموع

 المستوى الدراسي

 %63.06 198 السنة الثانية

 %36.94 116 عةالسنة الراب

 %100 314 المجموع

  أداة الدراسة:

تمثلت في استبانة تم بناؤها بالرجوع الى األدب النمري، هدفت قياس مستوى وعي الطلبة 

بالقضايا األخالقية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية، وقد تضّمنت أربع قضايا في األخالقيات الحيوية 

صيغت الخاليا الجذعية، و العالج الجيني. ، تنساخ الحيوانياإلسوهي: األغذية المعّدلة وراثيًا، 

األداة على شكل فقرات لكل مجال من المجاالت األربعة، وبمعّدل ست فقرات لكل مجال، حيث بلغ 

وقد أعطي لكل فقرة مقياس رباعي متدّرج يقيس مدى وعى الطلبة  فقرة، 24عدد الفقرات الكلي 

 ، ال أوافق، ال أوافق بشدة(.كل مجال ) أوافق بشدة، أوافقعلى 

  :صدق وثبات األداة

للتحقق من الصدق الماهري للمقياس )اإلستبانة( ؛ تم عرضه بصورته األولية على خمسة 

، إلبداء في قسم العلوم التربوية والتطبيقيةمحكمين من أعضاء هيئة التدريس ذوي االختصاص 

سالمة صياغتها اللغوية. وبناًء على آرائهم حول انتماء الفقرات لمجاالتها، ووضوحها، و

االقتراحات التي أبداها المحكمون، تم إعتماد المقياس لتحقيق أهداف الدراسة. وقد تم التحقق من 

ألفا، إذ بلغ الثبات الكلي  –ثبات أداة الدراسة عن طريق اإلتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ 
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وقد بلغت قيم معامل الثبات للقضايا األخالقية الناتجة عن ( وهو معامل مقبول بحثيًا، 0.87لألداة )

 (.2تطبيقات التكنولوجيا الحيوية األربعة الواردة في المقياس كما في الجدول )

 (2الجدول )

 قيم معامالت ثبات أداة الدراسة حسب التطبيقات التكنولوجية الحيوية األربعة

 الثبات قيمة معامل تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الرقم

 0.86 األغذية المعّدلة وراثيًا 1

 0.82 اإلستنساخ الحيواني 2

 0.81 الخاليا الجذعية 3

 0.89 العالج الجيني 4

 0.87 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية )الكلي(

 معيار الحكم على النتائج:

 آلتي:وللحكم على مستوى وعي الطلبة لقضايا األخالقيات الحيوية تم استخدام المعيار ا

  3=  1 – 4 التدريج األدنى = –المدى = التدريج األعلى 

 1= 3/3طول الفئة = المدى/ عدد الدرجات =  

 ( تعني أن درجة وعي الطلبة منخفضة. 2.00-1.00الفقرة ذات المتوسط الحسابي)

 ( تعني أن درجة وعي الطلبة متوسطة. 3.00-2.01الفقرة ذات المتوسط الحسابي )

 ( تعني أن درجة وعي الطلبةمرتفعة. 4.00-3.01الفقرة ذات المتوسط الحسابي)

 المعالجة اإلحصائية:

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للحكم على درجة 

 اسة.لالجابة على أسئلة الدر( F-testوعي الطلبة للقضايا األخالقية، كما تم استخدام اختبار )ف( )

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

طلبة التربية المهنية بالقضايا األخالقية  وعيما مستوى لإلجابة عن السؤال األول: "

" تم إستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية؟

( 3رة من فقراته، والجدول)لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة لكل مجال من مجاالت األداة، ولكل فق

 يوّضح هذه النتائج.

 (3الجدول )

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى وعي الطلبة على كل تطبيق 

 وعلى التطبيقات بشكل كلي تطبيقات التكنولوجيا الحيوية األربعةمن 

المتوسط  تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الرقم

 الحسابي

النحراف ا

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 الوعي مستوى الترتيب

 متوسط 1 % 71.0 0.74 2.84 األغذية المعدلة وراثيًا 1

 متوسط 3 % 67.3 0.62 2.69 اإلستنساخ الحيواني 2

 متوسط 2 % 67.8 0.65 2.71 الخاليا الجذعية 3

 متوسط 4 % 66.8 0.78 2.67 العالج الجيني 4

 ا الحيويةتطبيقات التكنولوجي

 )الكلي(

 متوسط  % 68.3 0.70 2.69

( أن مستوى وعي الطلبة بالقضايا األخالقية الناتجة 3تشير النتائج الموضحة في الجدول )

على كافة تطبيقات التكنولوجيا الحيوية )الكلي( جاء بدرجة متوسطة، اذ بلغ المتوسط الحسابي 

(، وبنسبة مئوية بلغت 0.70حراف معياري )(، وبان2.69إلجابات الطلبة على المقياس الكلي )

%(. كما أن مستوى الوعي كانت متوسطًاعلى كل تطبيق من تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، 68.3)

(، تاله في المرتبة الثانية 2.84فقد حاز تطبيق )األغذية المعدلة وراثيًا( على أعلى متوسط حسابي )
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م جاء تطبيق )االستنساخ الحيواني( بمتوسط (، ث2.70تطبيق )الخاليا الجذعية( بمتوسط )

 (. 2.67(، وجاء في المرتبة األخيرة تطبيق )العالج الجيني( بمتوسط حسابي )2.69)

أما مستوى وعي الطلبة للقضايا األخالقية لكل تطبيق من تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، 

 فكانت النتائج على النحو اآلتي:

 دلة وراثيًا:تطبيق تكنولوجيا األغذية المع

 (4الجدول )

بتطبيق المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لمستوى وعي الطلبة المتعلق 

 األغذية المعدلة وراثيًاتكنولوجيا 

رقم 

 الفقرة

المتوسط  تطبيق تكنولوجيا األغذية المعدلة وراثيًا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

مستوى  الترتيب

 الوعي

عملية خلط الجينات هي عملية مخيفة لم  1

يثبت سالمتها من المخاطر الصحية 

 على االنسان

 متوسط 3 79.7% 1.12 2.66

المحاصيل الجديدة الناتجة عن هذه  2

التقنية سوف تطغى على الساللة 

األصلية للنبات مما يؤدي الى 

 انقراضها

 متوسط 6 77.7% 1.04 2.58

ينات من األغذية المعدلة انتقال الج 3

وراثيا الى البكتيريا في أمعاء االنسان 

قد يؤدي الى تطور بكتيريا مقاومة 

 للمضادات الحيوية

 متوسط 2 72.9% 1.07 2.67

األغذية المعدلة وراثيًا ليس لها أضرار  4

 بيئية

 متوسط 5 78.0% 1.02 2.59

يمكن السيطرة على أية نتائج غير  5

 يا الحيويةمتوقعة للتكنولوج

 متوسط 1 89.0% 2.23 2.71

أنا اثق باألفراد الملتزمين بالقوانين  6

 المتعلقة بتطوير التكنولوجيا الحيوية

 متوسط 4 77.1% 1.03 2.63

( أن مستوى وعي الطلبة بالقضايا األخالقية المتعلقة بتطبيق 4يتبين من النتائج في الجدول )

 جاء متوسطًا على جميع الفقرات.تكنولوجيا األغذية المعدلة وراثيًا 

 تطبيق تكنولوجيا االستنساخ الحيواني:

 (5الجدول )

بتطبيق المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لمستوى وعي الطلبة المتعلق 

 اإلستنساخ الحيوانيتكنولوجيا 

رقم 

 الفقرة

المتوسط  تطبيق تكنولوجيا االستنساخ الحيواني

 يالحساب

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

مستوى  الترتيب

 الوعي

هذا التطبيق نافع جدا النه يحافظ على   1

 السالالت النادرة والمهددة باالنقراض

 متوسط 1 74.2% 0.84 2.80

هذا التطبيق مفيد في استنساخ أعداد   2

هائلة من الخراف واألبقار لتوفير 

 الغذاء حول العالم

 متوسط 3 76.9% 0.78 2.61
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رقم 

 الفقرة

المتوسط  تطبيق تكنولوجيا االستنساخ الحيواني

 يالحساب

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

مستوى  الترتيب

 الوعي

هذا التطبيق غير مقبول الختالل   3

التوازن بين أعداد الذكور واإلناث 

حيث يمكن التحكم بنوع المولود 

 وجعل األحمال كلها إناث أو ذكور

 متوسط 2 70.9% 0.85 2.77

هذا التطبيق غير آمن لصحة البشر   4

 واالجيال القادمة

 متوسط 4 73.9% 0.89 2.50

ى أية نتائج غير يمكن السيطرة عل 5

 متوقعة للتكنولوجيا الحيوية

 متوسط 5 81.2% 1.11 2.42

أنا أثق باألفراد الملتزمين بالقوانين  6

 المتعلقة بتطوير التكنولوجيا الحيوية

 متوسطة 6 82.9% 1.15 2.30

( أن مستوى وعي الطلبة بالقضايا األخالقية المتعلقة بتطبيق 5يتبين من النتائج في الجدول )

 اإلستنساخ الحيواني جاء متوسطًا على جميع الفقرات.كنولوجيا ت

 تطبيق تكنولوجيا الخاليا الجذعية:

 (6الجدول )

بتطبيق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لمستوى وعي الطلبة المتعلقة 

 الخاليا الجذعيةتكنولوجيا 

رقم 

 الفقرة

المتوسط  جذعيةتطبيق تكنولوجيا الخاليا ال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

مستوى  الترتيب

 الوعي

ال أقبل بهذا التطبيق ألنه تالعب  1

بالجينات واألجنة البشرية، وليس له 

فائدة سوى تحقيق األرباح والمكاسب 

 المادية للمؤسسات

 متوسط 2 75.2% 0.79 2.86

 ال أقبل بهذا التطبيق ألنه حرام شرعًا 2

وال يجوز اجهاض الجنين قبل الشهر 

الرابع اال بوجود عذر شرعي يسمح 

 بذلك

 مرتفع 1 73.1% 0.72 3.07

هذا التطبيق مفيد جدًا ألنه يؤدي الى  3

اكتشاف عالج جديد ألمراض 

 مستعصية كالسرطان

 متوسط 3 77.1% 0.78 2.80

قد يؤدي هذا التطبيق الى المتاجرة  4

 توى دوليباألجنة البشرية على مس

 متوسط 4 42.0% 0.89 2.65

يمكن السيطرة على أية نتائج غير  5

 متوقعة للتكنولوجيا الحيوية

 متوسط 5 81.8% 0.99 2.46

أنا اثق باألفراد الملتزمين بالقوانين  6

 المتعلقة بتطوير التكنولوجيا الحيوية

2.31 0.98

2 

 متوسط 6 85.4%

ستوى وعي الطلبة بالقضايا األخالقية المتعلقة بتطبيق (، أن م6يتبين من النتائج في الجدول )

تكنولوجيا الخاليا الجذعية جاء متوسطًاعلى جميع الفقرات، بإستثناء فقرة واحدة جاءت ضمن 

 ( في الترتيب األول من حيث مستوى الوعي.2مستوى الوعي المرتفع، حيث جاءت الفقرة )

 تطبيق تكنولوجيا العالج الجيني:



 2018ر لسنة عش لتاسعالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربية

 

244 

 (7الجدول )

بتطبيق لمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لمستوى وعي الطلبة المتعلقة ا

 العالج الجينيتكنولوجيا 

رقم 

 الفقرة

المتوسط  تطبيق تكنولوجيا العالج الجيني

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

مستوى  الترتيب

 الوعي

قد يؤدي هذا التطبيق الى حدوث  1

طفرات وراثية تسبب مرض السرطان 

 لذا فهو غير مقبول

 متوسط 1 68.5% 0.89 2.91

قد يؤدي هذا التطبيق الى إنتقال  2

المسببات المرضية إلى اإلنسان لذا 

 فهو غير مقبول

 متوسط 2 69.1% 0.92 2.90

يعّد هذا التطبيق مفيد جدًا ألنه يعالج  3

األمراض الوراثية عن طريق استبدال 

 المصاب بآخر سليم الجين

 متوسط 3 70.0% 0.96 2.86

قد يؤدي هذا التطبيق إلى التالعب  4

بالصفات الوراثية للمريض لذا فهو 

 غير مقبول

 متوسطة 4 50.9% 1.03 2.69

يمكن السيطرة على أية نتائج غير  5

 متوقعة للتكنولوجيا الحيوية

 متوسط 6 84.7% 1.04 2.31

ين بالقوانين أنا أثق باألفراد الملتزم 6

 المتعلقة بتطوير التكنولوجيا الحيوية

 متوسط 5 83.1% 1.01 2.37

( أن مستوى وعي الطلبة بالقضايا األخالقية المتعلقة بتطبيق 7يتبين من النتائج في الجدول )

 العالج الجيني جاء متوسطًا على جميع الفقرات.تكنولوجيا 

ا األخالقية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية بّينت النتائج أن مستوى وعي الطلبة بالقضاي 

األربعة بشكل عام )الكلي( كانت بدرجة متوسطة، وكذلك األمر لكل قضية على حدة، وهذه النتيجة 

 تتفق مع نتائج كثير من الدراسات التي تناولت درجة وعي الطلبة لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية

(Dawson &Venville. 2010, Dawson 2007, Saez et al. 2008, Lysaght et 

al. 2006,  

 ، 2011اللولو والكحلوت   .( 

حيث عزت الدراسة هذه النتيجة لعدم تناول برامج التعليم لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية 

لعل السبب في ذلك أن الطلبة لم وبالشكل الكافي، وعدم اإلهتمام بالجانب األخالقي المرتبط بها، 

في من المعرفة العلمية في مجال القضايا األخالقية المتعلقة بتطبيقات يتعرضوا للقدر الكا

التكنولوجيا الحيوية، باإلضافة الى ما سبق، يعتقد الباحث أن هذه النتائج يمكن أن تعزى الى أسباب 

أخرى منها: حداثة الموضوعات والجدل الذي يدور حول هذه القضايا، وعدم معرفة الطلبة 

ألخالقية للبحث العلمي، كما أن التعليم في التخصصات المهنية بشكل عام أصبح للضوابط العلمية وا

مقتصرًا على الجوانب المعرفية والمهارية دون األهتمام بالجوانب الوجدانية، والتي ُتكسب الطلبة 

 القيم واألخالقيات التي تساعدهم في التعامل مع قضايا األخالقيات الحيوية بشكل عام.

 

 علقة باإلجابة عن السؤال الثاني:النتائج المت

ما تأثير متغير المستوى الدراستي لطلبتة التربيتة المهنيتة فتي مستتوى وعتيهم بالقضتايا األخالقيتة          

 لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية؟
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 (10الجدول )

نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه للكشف عن داللة الفروق في مستوى وعي الطلبة بالقضايا 

 لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية تبعًا لمستواهم الدراسياألخالقية 

تطبيقات 

التكنولوجيا 

 الحيوية

المستوى 

 الدراسي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة )ف( 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

األغذية المعّدلة 

 وراثيًا

 0.000 21.655 1 15.160 0.76 2.47 سنة ثانية

 0.59 2.93 سنة رابعة

 0.223 1.489 1 0.916 0.70 2.61 سنة ثانية االستنساخ الحيواني

 0.47 2.72 سنة رابعة

 0.526 0.424 1 0.274 0.75 2.67 سنة ثانية الخاليا الجذعية

 0.48 2.73 سنة رابعة

 0.094 2.830 1 2.197 0.91 2.61 سنة ثانية العالج الجيني

 0.55 2.76 ة رابعةسن

تطبيقات 

 التكنولوجيا الحيوية

 )الكلي(

 0.000 22.411 1 15.575 0.87 2.47 سنة ثانية

 سنة رابعة
2.94 0.77  

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 10تشير النتائج في الجدول )

(0.05 ≥α في )تعزى تطبيقات التكنولوجيا الحيوية مستوى وعي الطلبة بالقضايا األخالقية ل

بشكل  تطبيقات التكنولوجيا الحيوية ، وعلىعلى تطبيق األغذية المعدلة وراثيًالمستواهم الدراسي 

عام )الكلي(، ولصالح طلبة السنة الرابعة مقارنة بالسنة الثانية، وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

(Concannon et al., 2010)نتيجة بعامل الخبرة والذي يتمثل بدراسة ، ويمكن تفسير هذه ال

طلبة السنة الرابعة للعديد من المساقات، وتنفيذ النشاطات البحثية المرتبطة بها، والتي قد تعّرض 

الطلبة بطريقة أو بأخرى لقضايا األخالقيات الحيوية، كما أن طلبة السنة الرابعة هم على أبواب 

ا يدفعهم لإلستطالع الذاتي من أجل أخذ صورة أولية التخرج من الجامعة، ودخول سوق العمل مم

حول سوق العمل قبل دخوله، وهذا ُيحّفزهم لإلطالع والبحث في مجاالت تكنولوجية مختلفة لم 

 يكونوا قد تعرضو لها خالل دراستهم الجامعية.

 

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث:

المهنية في مستوى وعيهم بالقضايا األخالقية لتطبيقات  متغير النوع لطلبة التربية ما تأثير

 التكنولوجيا الحيوية؟
 (11الجدول )

نتائج تحليل التباين أحادي اإلتجاه للكشف عن داللة الفروق في مستوى وعي الطلبة بالقضايا 

 األخالقية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية تبعًا لنوعهم

تطبيقات التكنولوجيا 

 الحيوية

المتوسط  النوع

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة ) 

ف( 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.930 0.008 1 0.005 0.86 2.70 ذكر األغذية المعّدلة وراثيًا

 0.66 2.71 أنثى

 0.885 0.021 1 0.013 0.59 2.69 ذكر اإلستنساخ الحيواني

 0.64 2.68 أنثى
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تطبيقات التكنولوجيا 

 الحيوية

المتوسط  النوع

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة ) 

ف( 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.327 0.963 1 0.622 0.57 2.75 ذكر يا الجذعيةالخال

 0.69 2.65 أنثى

 0.786 0.074 1 0.057 0.77 2.67 ذكر العالج الجيني

 0.79 2.69 أنثى

تطبيقات التكنولوجيا 

 الحيوية )الكلي(

 0.923 0.009 1 0.006 0.80 2.66 ذكر

 0.81 2.67 أنثى

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 11تشير النتائج في الجدول )

(0.05 ≥αفي )  درجة وعي الطلبة بالقضايا األخالقية الناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية

تطبيقات التكنولوجيا  ، وعلىعلى كل تطبيق من تطبيقات التكنولوجيا الحيويةتعزى لجنسهم، 

مستوى وعي الطلبة بالقضايا األخالقية لتطبيقات يعني أن  بشكل عام )الكلي(. وهذا الحيوية

متشابه عندهم، بغض النمر عن نوعهم، حيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة  التكنولوجيا الحيوية

(، ويمكن تفسير هذه النتيجة بدراسة كال الجنسين 2005(، وجريسات )2011اللولو و الكحلوت )

نفس البيئة الجامعية، وتبادل الخبرات فيما بينهم، باإلضافة لنفس المقررات الدراسية، وتعرضهم ل

 الى تشابه المروف االجتماعية و الثقافية لكال النوعين. 

 التوصيات:

استحداث مساق جديد ضمن متطلبات الجامعاة االختيارياة ُيعناى بقضاايا التكنولوجياا الحيوياة        -

 إلرتباطها المباشر بالمجتمع و حياة األفراد.

ط الدراسية في التخصصات المهنية بحيث يتم التركيز بشكل أكبار علاى الجواناب    تعديل الخط -

 المعرفية والوجدانية للتكنولوجيا الحيوية.

 إضافة المواضيع المتعلقة بالقضايا التكنولوجية إلى المناهج الدراسية لطلبة المرحلة الثانوية. -

 

 المــــراجع
 القيم االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية برنامج مقترح لتنمية بعض(.1992)إسماعيل، سهير

 : مصر.باستخدام النماذج التعليمية. رسالةدكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس

الاادور  -المؤتمر العلمااى الثااانى (. تصااور إلدارة صافية مبدعااة لمعلاام الغاد.  2003الشارقاوي، مااريم ) 

 صر.م –المتغير للمعلم العربى فى مجتمع الغد : رؤية عربية 

(. تقويم المحتوى العلمي لبرنامج إعداد معلم العلوم البيولوجية في كلية 1998الطنطاوي، هالة )

جامعة االسكندرية في ضؤ التطورات العلمية الحديثة في علم البيولوجي. رسالة ماجستير غير  -التربية

 األردن.:منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا

. أهمية التكنولوجيا الحيوية ومجاالت التنسيق فيها. وقائع االجتماع الثاني (1981العاني، دحام )

 لمسؤولي البحث العلمي في أقطار الخليج العربية. السعودية، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض.

ة فاي  (. مستوى فهم طلبة العلوم العامة واألحياء بكلياات التربيا  2011اللولو، فتحية و الكحلوت،عال )

جامعاااات غااازة للقضاااايا البيوأخالقياااة واتجاهااااتهم نحوهاااا، مجلاااة الجامعاااة اإلساااالمية )سلسااالة الدراساااات     

 .159-117 (،2)19اإلنسانية(، 

 (. تقويم مناهج العلوم الفلسطينية للمرحلة العليا مان التعلايم األساساي فاي ضاوء     2004اللولو، فتحية )

 .غزة: ة في فلسطين ومتغيرات العصر.الجامعة اإلسالميةالمستحدثات العلمية المعاصرة. مؤتمر التربي

(. التفكير األخالقي في مجال األخالقيات الحيوية لدى طلبة المرحلة الثانوياة  2005جريسات، رندا )

في مدارس عمان و طلبة الجامعة األردنية. رسالة دكتوراه غيار منشاورة، جامعاة عماان العربياة للدراساات       

 العليا، عمان، األردن.
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(. القاايم األخالقيااة الحيويااة لاادى طااالب الثانويااة العامااة وعالقتهااا بخلفيااتهم        1995زيتااون، كمااال ) 

 المعرفية.

، الجامعة العمالية، مديناة   "التعليم الثانوي وتحديات القرن الحادي والعشرين" المؤتمر العلمي السابع

 .نصر

ي تنميااة فهاام بعااض مسااتحدثات   (. فعاليااة برنااامج قااائم علااى الااتعلم الااذاتي فاا   1999سااعودي، منااى ) 

التكنولوجيا والقيم البيولوجية والقيم واالتجاهاات نحوهاا لادى الطالباة المعلماة شاعبة بيولاوجي، كلياة البناات.          

 (.1)2مجلة التربية العلمية، جامعة عين شمس،

 دار الفكار للطباعاة و النشار   . (. طرائق تدريس العلوم ودورها في تنمية التفكير2002سالمة،عادل )

 ، عمان، األردن.والتوزيع

فعاليااة برنااامج مقتاارح فااي تعلاايم بعااض موضااوعات وقضااايا الهندسااة    (. 2003)عبااد الكااريم، سااعد  

الوراثية واالستنساخ المثيرة للجدل في تنمية التحصيل والتفكير الناقد وبعض القيم المرتبطاة بأخالقياات علام    

نحااو تربيااة علميااة  "عمااان. المااؤتمر العلمااي السااابع   األحياااء لاادى الطلبااة الهااواة بالمرحلااة الثانويااة بساالطنة  

 ."أفضل
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