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لقضااي البيو أخالقية  لبعض ا برانمج إثرائي ابستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب لتنمية التحصيل املعريف لية عفا
 جبامعة جدة  املسار العلمي لطالب السنة التحضريية

 امللخص

فاعلية برانمج إثرائي ابستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب لتنمية التحصيل   الكشف عنإىل  البحث هدف
مت  وحتقيقا ألهداف البحث، ، لقضااي البيو أخالقية لطالب السنة التحضريية املسار العلمي جبامعة جدة بعض ا املعريف ل
القضااي البيو  بعض للتعرف على  استبانةإعداد  متو ، التجرييب ذا التصميم شبه التجرييباملنهج و م املنهج الوصفي، ااستخد

حتصيل اجلوانب املعرفية املرتبطة ببعض القضااي البيو أخالقية  ، واختبار لقياس مستوى لطالب املرحلة الثانويةأخالقية الالزمة 
واختبار   ( طالب، 75حتصيلي على )مت تطبيق اختبار و ، بيعية( )خرجيي املرحلة الثانوية العلوم الط  طالب السنة التحضرييةل

ثرائي ابستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب  اإلربانمج لية الاع ف ملعرفة للقضية املختارة املعرفيةاجلوانب  حتصيللقياس 
خدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب  ابستإثرائي تصميم برانمج  مت كما   ، عينة البحث من اجملموعة التجريبية طالب لتنمية 

العينة بصورة  اختار مت بعض القضااي البيو أخالقية، ولتطبيق فاعلية الربانمج اإلثرائي ل اجلوانب املعرفية حتصيلالويب لتنمية 
 يبلغ إمجايل  حيث مت اختيار أحد الشعب والت  ،والصحة  البدنية  اللياقة مفاهيممن بني شعب السنة التحضريية ملادة  عشوائية 

( طالب، واجملموعة  27( طالب، مت تقسيم الطالب اىل جمموعتني، حيث بلغ عدد اجملموعة التجريبية ) 55عدد الطالب ) 
 . ( طالب28الضابطة )

  –تدين مستوى التحصيل املعريف لطالب السنة التحضريية  :وقد توصل البحث إىل عدد من النتائج كان من أبرزها
وفاعلية الربانمج اإلثرائي ابستخدام اسرتاتيجية  ، حمل البحث احلايل  لقضااي البيو أخالقية بعض اة جدة لاملسار العلمي جبامع

 . بداللة إحصائية الرحالت املعرفية  

 . ، وتقدمي بعض املقرتحات بعدد من التوصياتيف ضوء النتائج الت توصل اليها  كما أوصى البحث  

 ـ القضااي البيو أخالقية.  التحصيل املعريفـ  جية الرحالت املعرفية عرب الويباسرتاتيبرانمج اثرائي ـ كلمات مفتاحية:  
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An Enriching Training Program Using the Web Quest Strategy to Develop the Cognitive 

Achievement for Bio- Ethical Issues for the Preparatory year Students in Jeddah University 

Abstract 

        The research aims to extrapolate the effectiveness of an enrichment program using the 

strategy of Web Quest to develop the cognitive achievement of some Bio-ethical issues of 

the students of the preparatory year, the scientific path of the University of Jeddah. To 

achieve the research objectives, the researcher used the descriptive approach and the 

experimental approach with the semi- experimental design. The researcher prepared the 

research tools: a questionnaire to identify the Bio ethical issues necessary for the students 

in the secondary level and a test to measure the level of cognitive achievement for some 

Bio- ethical issues for students in the preparatory year (scientific graduate of secondary 

school. An achievement test was applied to (75) students, and a measurement test for the 

cognitive concepts achievement for the selected bio- ethical issues to evaluate the 

effectiveness of the enriching program using the strategy of Web-Quest to develop the 

students of the experimental group sample. The researcher also designed an enriching 

program using the strategy of Web Quest to develop the achievement of cognitive concepts 

of some bio- ethical issues. The researcher chose the sample randomly from the classes her 

is teaching in the preparatory year in the subject of (concepts of health and physical 

fitness). One of the classes was selected with the total number of 55 students. The students 

were divided into two groups. The experimental group consisted of 27 students and the 

control group was of 28 students. 
The research reached several results, the most prominent of which were: low level of 

cognitive achievement for preparatory year students - the scientific track in the University 

of Jeddah for bio-ethical issues, and the effectiveness of the enriching program using the 

Web Quest strategy with statistical significance. 

The study also recommended a number of recommendations and suggestions in the light of 

the results it reached.  

Key words: Enriching program- Web-Quest strategy – cognitive achievement- Bio-ethical 

issues 
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 املقدمة:
، وما  كان إحدى إفرازاهتا التقدم اهلائل يف علم األحياء  شهد العصر احلايل ثورة علمية وتقنية يف مجيع جماالت احلياة،ي

 صاحبه من مستحداثت مثرية لالهتمام، اصطلح على تسميتها ابلقضااي البيو أخالقية. 

ه  أنه مع التقدم السريع للعلم والتقنية اجلينية سوف يتم تطبيق هذ (Hui&Chow,2012) حيث أشارت دراسة 
ة من استخداماهتا وتطبيقاهتا، كظهور  ، مما يؤدي إىل ظهور قضااي أخالقية وقانونية واجتماعيالتقنية احليوية على نطاق واسع

اهلندسة الوراثية كقضية من القضااي البيو أخالقية والت يتم استخدامها للحصول على التنوع يف الكائنات احلية مبا يتناسب مع  
ثري من  احتياجات اجملتمع، وأيضا هلا خدمات يف العالج اجليين عن طريق استخدام اخلالاي اجلذعية الت ساعدت يف حل الك 

 .املشكالت الوراثية الت واجهت العلماء يف اآلونة األخرية

يف التقدم العلمي وخدمة البشرية، إال أهنا أنتجت عدة قضااي ومشكالت   التكنولوجيا احليوية وبقدر ما أسهمت
 أخالقية شكلت جدال علميا وأخالقيا على مستوى العامل. 

 (Henderson,2012)ور أخالقي كما أشارت دراسة هندرسون لذلك كان ال بد من دراسة هذه القضااي من منظ
وم، والتأكيد على  اجلينعلم للقضااي البيو أخالقية كالقضااي املتعلقة ب واالجتماعيةإىل أمهية دراسة اآلاثر األخالقية والقانونية 

 كن أن تساعد يف مستقبل الطب احليوي. أمهية النقاش يف القضااي البيو أخالقية اجلينية وأمهية تطوير أخالقيات البحوث الت مي

ونتيجة لذلك سارعت اهليئات واملؤسسات واملنظمات العلمية والدينية سواء على املستوى الدويل أو العريب أو احمللي  
فقد اعتمد   من جماالت عملية وقانونية ودينية،إىل عقد الندوات واملؤمترات املتخصصة والت شارك فيها متخصصون عديدون 

.)منظمة األمم املتحدة  وحقوق اإلنسان  احليويةألخالقيات ل اإلعالن العاملي  2005/أكتوبر 19متر العام لليونسكو يف املؤ 
إنشاء   الل احليوية، ومتثل ذلكِ من خ ابألخالقيات ملكة العربية السعودية ملا اهتمت قد و "(، 2005للرتبية والعلم والثقافة، 

جتماعية  االرتقاء ابلنواحي النفسية و االوالت هدفْت إىل التحسني و  ،2002الطبية يف عام لألخالقيات احليوية و  اللجنة الوطنية
 (. 283-282:  2010محدي، )اال  اإلسالمية"مع الشريعة   ى نسان مبا يتماشال ومراعاة كرامة ا

عي واحلرص على  دمج األخالقيات احليوية ضمن املقررات الدراسية على مستوى التعليم العام واجلامتومن هذا املنطلق 
 (. 1345: 2011تنمية الفهم واالستيعاب وتعميقه لدى املتعلمني جتاه هذه القضااي )حسنني، واملؤمين،

  والعشروناملـستحدثة فــي القــرن احلادي  البيولوجية  ابلتغريات  يكونوا على علمأن املتعلمني لــذلك كــانً  حتمــا علــى 
  ميثل ، ألن هـذا حياته علـى  أتثريها فـي مـدى  كثريا   ويبحث ويدرسها  يتفهمها حبيث ي، والت حدثت ضمن اإلطـار التكنولـوج
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، عارفـا حلـدود  التغريات البيولوجية كاملـة أبسـباب هـذه   دراية لـدى الـشباب ٕ  يكون ، لـذلك كـان ال بـد أن ومصريهمـستقبله 
 (. 3-4:  2000تمع )اجلمل،على اجمل  انعكاسها ومـدىً   وسلبياهتا  واجيابياهتا ،  استخدامها 

.  للقضااي اجلدلية احليوية األخالقيات  وتعليم تضمني أبمهية واملؤمترات وعلى الرغم ما أوصت به العديد من املنظمات
فقد انقش األزهر بعض القضااي مثل أتجري األرحام، ونقل وزراعة األعضاء، وبنوك اخلالاي اجلنسية، وبنوك لنب األمهات يف  

ابإلضافة إىل مؤمتر   1989، 1987عقدت حتت مسمى الشريعة اإلسالمية وقضااي طبية معاصرة يف األعوام  مؤمتراته الت 
، كما انقشت أكادميية اململكة  1983االجناب يف ضوء اإلسالم الذي عقدته املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ابلكويت عام 

   ( 69:  1995عن التحكم يف تقنيات اإلجناب )زيتون،   القضااي اخللقية النامجة 1986املغربية يف مؤمترها عام 

  28-25املؤمتر العلمي الثالث "مناهج العلوم للقرن الواحد والعشرين رؤية مستقبلية" ) ومن الناحية الرتبوية تضمن
م(،  2003وليو ي  30-27م(، واملؤمتر العلمي السابع "حنو تربية علمية أفضل" اجلمعية املصرية للرتبية العلمية" )1999يوليو 

  22-31واملؤمتر العلمي اخلامس عشر "مناهج التعليم واإلعداد للحياة املعاصرة" اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس )
أكدته دراسة   ما  أخالقية وهذا  البيو  القضااي  ملتطلبات األحياء  كتب   تناول تدنيا يف مستوى  هناك  إال  ،م( 2003يوليو 

  كما   .مقرتحات لذلك  البيولوجية يف مناهج األحياء وقدمت بعض القضااي تضمني ورة، وأوصت بضر ( 2009)الشهري،
  القضااي  يف تناول  ابململكة العربية السعودية  الثانوية  مناهج األحياء يف املرحلة إىل قصور  ( 2006دراسة )املشيقح،  أشارت 

نيا يف مستوى تناول القضااي البو أخالقية حيث  هناك تد( أن 2017)الشليب، وكريري، اجلدلية املستحدثة، كما أشارت دراسة 
إال يف مقرر األحياء للصف الثالث الثانوي، حيث أشري اىل قضية اهلندسة الوراثية واجلينوم البشري فقط،   ها أنه مل يتم التطرق إلى

 إىل مجيع جوانب هذ القضااي.   بشكل سطحي وموجز دون النظر 

من أهم اجملاالت الت تستوعب هذه املستحداثت؛  ألهنا تقدم ألكرب شرحية يف   وتعد مناهج األحياء يف املرحلة الثانوية
اجملتمع، ولذا فقد كان لزاما على املؤسسات الرتبوية والتعليمية إعادة النظر يف نظمها التعليمية من مجيع اجلوانب مبا يساعد  

اور الرئيسة الت تبىن حوهلا مناهج األحياء هبدف  على مواجهة هذه املستحداثت حبيث تتخذ من العلم والتقنية حمورا من احمل
مساعدة الطالب على اكتساب ثقافة علمية وتقنية متكنهم من فهم اآلاثر املرتتبة على هذه املستحداثت وتساعدهم يف اختاذ  

ب املهارة يف  قرارات واعية يف احلياة اليومية وإعداد الطالب ليصبح مواطنا قادرا على استيعاب تلك املستحداثت واكتسا
التعامل معها، ولكون املرحلة الثانوية هي املرحلة النهائية يف التعليم العام، فقد مت التعامل مع خرجيي الثانوية العامة القسم  

حتصيل اجلوانب املعرفية املرتبطة ببعض  مستوى  العلمي امللتحقني ابلسنة التحضريية املسار العلمي جبامعة جدة الستقصاء
اسرتاتيجية الرحالت املعرفية  كعينة ممثلة حلديثي التخرج من املرحلة الثانوية، وتقدم برانمج إثرائي ابستخدام   ةيو أخالقي القضااي الب

 . عرب الويب لتنمية التحصيل املعريف لبعض القضااي البيو أخالقية لطالب السنة التحضريية جبامعة جدة
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عانة بشبكة املعلومات الدولية يف التعليم منها: "أتثريها يف رفع مستوى  فقد اعتمد الرتبويون على املربرات املتعددة لالست 
دافعية الطالب حنو التعلم، ومنو مهارات التعلم الذايت، ورفع مستوى األلفة والتواصل بني املعلم والطالب، وتزويد املعلم والطالب  

واهبهم، مما يدفع إىل تنمية القدرات االنفعالية  مبعلومات حديثة ومتجددة، فضال عن منحهم إمكانية نشر أعماهلم وإظهار م
والوجدانية، وتنمية مهارات التفكري العلمي وحل املشكالت لدى الطالب، وذلك دون التقيد ببعدي الزمان واملكان  

 (. 2003)وهبة، 

خدام  عن طريق است االملام هبذه املستحداثت وتناوهلا من مجيع اجلوانب هلذا فإنه جيب أن نساعد الطالب على 
وملا   ،ميكن أن توفر هلم مواقف وخربات تتطلب منهم استخدام أساليب التفكري املختلفة  خمتلفة  تدريسية ومداخل اسرتاتيجيات

كانت الرحالت املعرفية )ويب كويست( تتضمن مهامًا وأنشطة حمددة للمتعلمني متكنهم من استخدام مصادر املعرفة املتاحة  
ضافة إىل تعلم مهارات حياتية مثل االكتشاف، االستنتاج، واالستنباط والتعميم، وتشجيع العمل  حلل املشكالت املطروحة، ابإل

إىل اكساب الطالب مهارات البحث  يؤدي  الذي  اجلماعي، وتبادل اآلراء واألفكار بني الطالب، وذلك ال مينع العمل الفردي
حمددة  ن االستجاابت عند التعامل مع املعرفة ال تكون فإ ولذلك وحتليلها وعرضها وتقيمها، من مجع املعلومات وتفسريها 

 . ( 2013عبد السالم،   .)مسبقاً، وإمنا يكون هناك إبداع وتعلم نشط ومستدام 

( على أهنا رحلة معرفية عرب الويب أو اإلحبار  Sen & Neufeld, 2006) كاًل من وقد عرف الرحالت املعرفية  
املباشر للمعلومة أبقل جمهود ممكن، هبدف إمناء التفكري وهذه الطريقة تعمل  الشبكي على االنرتنت هبدف الوصول الصحيح و 

 على حتويل عملية التعلم إىل عملية ممتعة تزيد دافعيتهم وجتعلهم أكثر مشاركة يف الفصول الدراسية. 

نت  أهنا رحلة معرفية على الويب أو اإلحبار الشبكي على االنرت  ىعل (Sen& Neufeld,2006,1-20)ويعرفها 
وهذه الطريقة تعمل علي حتويل عملية التعلم  ، هبدف الوصول الصحيح واملباشر للمعلومة أبقل جمهود ممكن هبدف إمناء التفكري
 .إىل عملية ممتعة للتالميذ تزيد دافعيتهم وجتعلهم أكثر مشاركة يف الفصول الدراسية

 حو التايل: أهداف ومميزات الويب كويست على الن  (Dodge,1995, 10-13)ويلخص  

 تعترب الويب كويست منطا تربواي بنائيا ابمتياز حيث تتمحور حول منوذج املتعلم الرحال واملستكشف.  .1
 . تقوم بتشجيع العمل اجلماعي وتبادل اآلراء واألفكار بني الطالب مع التأكيد على فردية التعلم أيضا  .2
 تعزيز وسيلة التعامل مع مصادر املعلومات بكفاءة وجودة عالية.  .3
إضافة إىل أن املعلم مينح التالميذ   ،تطوير قدرات الطالب التفكريية وبناء طالب ابحث يستطيع تقييم نفسه  إىل هتدف  .4

 فرصة استكشاف املعلومة أبنفسهم وليس فقط تزويدهم هبا. 
 . استغالل التقنيات احلديثة مبا فيها شبكة االنرتنت ألهداف تعليمية .5
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البحث يف نقاط حمددة بشكل عميق ومدروس ولكن من خالل حدود خمتارة من   الويب كويست متنح التالميذ إمكانية .6
 . قبل املعلم

تكسب الطالب مهارة البحث على شبكة االنرتنت بشكل خالق ومنتج وهذا يتجاوز جمرد كوهنم متصفحني ملواقع   .7
 االنرتنت. 

حيقق   يف التعلم والتعليم مبا لتقنيةدمج ا الويب كويست تعكس فكرة التدريس املعاصر الذي يعتمد على اسرتاتيجيةإن 
وإشباع حاجاته وتنشيط دافعيته ورغبته يف  ، الرتابط والوظيفية بينهم من خالل استثارة اهتمام املتعلم أبسلوب مشوق وجذاب 

 االستزادة من املعرفة. 

 مشكلة البحث:
 -: يلا تتحدد مشكلة البحث يف التساؤل الرئيسي الت

بعض  ل التحصيل املعرف تنميةل ابستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب إثرائيفاعلية برانمج  ما"
 . " جبامعة جدة املسار العلمي  لطالب السنة التحضريية أخالقية  لقضااي البيو ا

 -التالية:  الفرعيةمن هذا السؤال األسئلة  ويتفرع 

 ؟ نوية ابململكة العربية السعوديةاملرحلة الثاطالب الواجب تنميتها لدى ما القضااي البيو أخالقية  .1
السنة التحضريية املسار العلمي جبامعة  طالب ل  ة حتصيل اجلوانب املعرفية املرتبطة ببعض القضااي البيو أخالقيما مستوى  .2

 للقضااي البيو أخالقية؟  جدة

القضااي  بعض يف  العلمي السنة التحضريية املسار لطالباجلوانب املعرفية  يف تنمية حتصيل ما صورة الربانمج اإلثرائي  .3
 البيو أخالقية؟  

السنة   طالب لاجلوانب املعرفية بعض  حتصيلاسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف تنمية استخدام ما فاعلية  .4
   ؟ لقضااي البيو أخالقيةابعض    يف  التحضريية املسار العلمي

 البحث:أهداف  

 -إىل:  يهدف البحث 

 طالب املرحلة الثانوية ابململكة العربية السعودية. أخالقية الواجب تنميتها لدى أهم القضااي البيو   الكشف عن .1

طالب السنة التحضريية املسار العلمي  ل  ة املرتبطة ببعض القضااي البيو أخالقية املعرفي  اجلوانب حتصيلحتديد مستوى  .2
 جبامعة جدة. 
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  أخالقية  بعض القضااي البيو لتنمية حتصيل الويبابستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب  إثرائيإعداد برانمج  .3
 . لطالب السنة التحضريية املسار العلمي جبامعة جدة

 القضااي البيو أخالقية.  فهم اكتساب إثرائي ابستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف برانمج فاعلية   تعرف  .4

 :بحثأمهية ال

 -يف:  بحث تكمن أمهية ال 

ة مرتبطة ابملستحداثت يف علم األحياء وانعكاساهتا األخالقية، قد يستفيد منها القائمون على   قضااي جديدمي قدت .1
 وجعلها مواكبة للمستحداثت العلمية.   مناهج األحياء ابملرحلة الثانوية

ها  املرتبطة هبا، قد يستفيد من حتصيلي للمعارفيقدم البحث قائمة ابلقضااي البيو أخالقية واختبارا من املمكن أن  .2
 املتخصصون يف جمال الرتبية العلمية. 

اجلوانب املعرفية   حتصيل هذا البحث برانمج إثرائي ابستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب لتنمية يقدم قد  .3
 .  املرتبطة ببعض القضااي البيو أخالقية

 مصطلحات البحث:

داث تغريات سلوكية وذهنية حالية أو مستقبلية لدى  هو عبارة عن أنشطة تدريبية هتدف إىل إح الربانمج اإلثرائي: .1
. والربانمج اإلثرائي هو الربانمج العام الذي يقوم بتصميمه معلم العلوم لتوفري خربات تربوية  (Goleman,1995) الفرد

ما عرفه  ، ك(6 : 2012تتسم ابلتنوع والعمق العلمي والفكري الت غالبا ال تتوفر يف املنهج املدرسي العام )القبايل، 
( هو جمموعة من اخلربات التعليمية والتعلمية اإلضافية والت تتسم ابلعمق والتنوع، وتتمثل يف تعديالت  2016)جروان، 

أو إضافات علمية أو مشاريع ومناهج وبرامج خاصة تليب احتياجات الطلبة، وتتناسب مع قدراهتم العقلية، وترتبط  
 واملهارية. ابحملتوى العلمي، أو ابلقدرات العقلية  

أبنه جمموع النشاطات املنظمة القائمة على استخدام الرحالت املعرفية عرب  يف هذا البحث  إجرائيا يعرف الربانمج و 
  لبحث االقضااي البيو أخالقية املنتقاة يف هذا  بعض  يفلتنمية التحصيل املعريف  مت إعدادها خصيصا يف هذا البحثالويب الت 

 مادة مفاهيم اللياقة البدنية والصحة لطالب السنة التحضريية املسار العلمي جبامعة جدة.   لطالب  )اهلندسة الوراثية( 

الويب املعرفية أبهنا:" وثيقة يعدها املعلم   رحالت  (March, 2003:42) عرف :الرحالت املعرفية عرب الويب   .2
، ابإلضافة إىل أهنا  العنكبوتية ة ملساعدة طالبه يف عملية اإلحبار والبحث عن معلومات حول موضوع معني عرب الشبك 

، وابلتايل تساعد  االسرتاتيجية جتعل الطالب يعرفون بشكل واضح عما يبحثون من خالل املهام املنوطة إليهم يف هذه 
 الطالب وتدعمهم إلجناز عملهم بشكل متقن وسريع."  
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شطة التعليمية االستقصائية القائمة علي  تدريسية تعتمد على األن اسرتاتيجية أبهنا " تعرف الرحالت املعرفية إجرائياً و 
املعلومات املنتقاة مسبقاً من   على دمج االنرتنت يف العملية التعليمية حبيث يكمن دور املعلم يف ختطيط وتنظيم مصادر احلصول 

ة املسار العلمي  السنة التحضريي البلط بعد حتديد املهام املرتبطة هبا وحتديد األنشطة القائمة عليها وتقدير التوجيهات  قبله 
 فهم القضااي البيو أخالقية" تقصي املعلومات الالزمة هبدف تنمية    على م ملساعدهت جبامعة جدة

( أبنه مدى استيعاب الطالب ملا فعلوه من خربات معينة من  47: 1996يعرفه )اللقاين واجلمل،  : املعرف التحصيل  .3
 الب يف االختبارات التحصيلية املعدة هلذا الغرض".  خالل مقررات دراسية ويقاس ابلدرجة الت حيصل عليها الط

حصيلة الطالب املعرفية عند املستوايت )احلفظ، الفهم، التطبيق، التحليل،  يف هذا البحث  اجرائيا  التحصيليعرف و 
ر التحصيلي  لقضااي البيو أخالقية، ويقدر التحصيل ابلدرجة الت حيصل عليها املتعلم يف االختبا بعض ا الرتكيب، التقومي(، ل

 الذي مت إعداده هلذا الغرض. 

( أبهنا "القضااي الت تثريها التطبيقات املستحدثة للجينوم  323: 2003يعرفها )حممد،  القضااي البيو أخالقية:  .4
البشري والت تثري آراء جدلية ابملوافقة أو الرفض حول هذه التطبيقات، وختتلف اآلراء تبعا الختالف املعايري الثقافية  

دينية والقانونية، والقيم السائدة يف اجملتمع واحملددة ملا جيب وما ال جيب فعله من تلك التطبيقات، ويتطلب فهم هذه  وال
القضااي إجراء عمليات االستقصاء ملالحظة وتفسري ما قد ينشأ من هذه التطبيقات وما ال يرتتب عليها، وما ميكن أن  

 أ قضية ما".  يتخذه الفرد من إصدار أحكام حول صحة أو خط 

املوضوعات الت أثري بشأهنا العديد من اآلراء ووجهات النظر   : هي  اجرائيا يف هذا البحث  لقضااي البيو أخالقية عرف ا وت
القضااي البيو  أحد الت كونت جدال علميا وأخالقيا ودينيا واجتماعيا وقانونيا من حيث إجيابياهتا وسلبياهتا ويتناول البحث 

 . " األغذية املعّدلة وراثيا" ابهلندسة الوراثية  أخالقية املتعلقة 

 :والدراسات السابقة  اإلطار النظري

 )الرحالت املعرفية عرب الويب( web Questالويب كويست: -أوال: 

على أهنا نشاط قائم على االستقصاء يتيح للطالب استخدام املصادر واألدوات   (Dodge, 1995,10-13) يعرفها  
 . نرتنت جلعل التعلم حقيقي وذا معين القائمة على شبكة اال

أبهنا مدخل قائم على االستقصاء يف   (Zheng and others,2008, 295-304)ويؤكد على هذا املعين تعريف 
 والذي أحتل اهتماما كبريا من املربني يف تكامله على نطاق واسع مع املناهج الدراسية والتعليم العايل.    ، شبكة االنرتنت
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سهلة ومنطقية لإلحبار املعريف على شبكة االنرتنت لتعميق فهم   اسرتاتيجية ن جانب آخر فهي هذا من جانب وم
 .(Schweizer and Kossow,2007, 29-35) الطالب وتوسيع وتفكريهم حول املوضوعات الت ميكن حبثها

ات أو يف بيئات  وميكن أن يعمل الطالب يف جمموع ،وهي نشاط تكنولوجي يف معظمه أو كله قائم على االستقصاء 
التكنولوجيا ليكمل املهمة  تعاونية لتعلم املعلومات املرتبطة بوحدات الدراسة حبيث يتحمل املتعلم مسئولية تعلمه ويستخدم 

  (Lacina, 2007.51) .العلمية

 االنرتنتكما أهنا أنشطة قائمة على الكمبيوتر توجه الطالب للتعلم من خالل االستخدام الواسع لشبكة  

(Maddux and Cummings 2007.117-127-Milson and Downey, 2001.144-146) . 

أبهنا مدخل تدريس جيد متمركز حول املتعلم قائم على النظرية البنائية   (Halat ,2008a, 109-112)ويصفها 
 التعاوين. والتفكري اإلبداعي والناقد وبيئات التعلم 

 Wang) . والتعلميف التدريس قنية لم على نطاق واسع لتتكامل الت ويف هذا اإلطار فهي منوذج تدريس يستخدمه املع  

and Hannafin, 2008,59-73)  
تدريس تسمح للطالب ابلتفكري بشكل انقد حول املوضوع قيد البحث ويستخدم   اسرتاتيجيةوابإلضافة إىل ذلك فهي 

 (Ikpeze and Boyd, 2007.644-654) رأيه.العديد من املهارات ليطور ويدافع عن 

 :الرحالت املعرفية عرب الويباستخدام اسرتاتيجية  خطوات  

 تمهيد: ال .1

تقدمي الدرس والتمهيد له بطريقة مشوقة وجذابة إلاثرة دافعية الطالب حنو التعلم  تعد هذه اخلطوة من أهم اخلطوات ل 
وضع الطالب يف تطور مسبق  على أهدافه من اجل  وعناصره والرتكيزحيث يتم توضيح فكرة الدرس  ، وحب االستطالع املعريف

وميكن للمعلم أن   العلمية.وحتديد املصادر الت جيب أن يوفرها املعلم حىت يتمكن الطالب من إهناء مهامهم  ،حول ما سيتعلمه 
وإبمكانه االسرتشاد جبدول حتليل للدرس أو خطة الدرس لتساعده يف   أفكار الدرس الرئيسة،  من األسئلة حول يضع جمموعة 

ويف هذه املرحلة يزود الطالب ابإلطار األساسي للمشروع قيد البحث وربط معرفته السابقة   .ة عما سيأيت الحقاإعطاء صور 
 : وهتيئة لقنوات االستقبال املعريف لديه  ل العم وانجحة إلجنازابلويب كويست احلايل حىت تصبح املقدمة خربة تعلم ممتعة 

 (Spanfelner, 2000.23-28- Dodge, 2001.1-7 - Zheng, 2005, 41-49- Allan and Street, 

2007. 1102-1112 - Schweizer and Kossow,2007.29-35) 
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        املهمة:  .2

عية املنظمة واملعدة إعدادا  وتشمل املهام األساسية والفر  الرحالت املعرفية عرب الويبمن  والرئيسي  وهي اجلزء األهم
املوضوع احملدد ودوره يف   وفيها يكتشف املتعلم ، ومرتبطة مبواقف احلياة الواقعيةوهذه املهام جيب أن تكون مثرية لالهتمام جيدا، 

 وتشمل أنشطة مفتوحة النهاية والتأكيد على مهارات التفكري عايل الرتبة.   النشاط، 

ن  ملهمات املراد اجنازها والت ستمكن الطلبة من التعلم للمادة العلمية وهذه املهمات ميكاتوضيح تصنيفات  وميكن 
 وصفها كالتايل: 

 من خالل اإلجابة على أسئلة يتم صياغتها من قبل املعلم. (retellingمهمة صياغة املادة بلغة الطالب ) -أ

وهي عملية يتم فيها البحث عن معلومات حمددة من مصادر خمتلفة وكتابتها وتنسيقها بصورة معينة وجيب   التجميع: -ب
أو بطاقات، عرض ملواقع انرتنت حيث يقوم الطالب هبذه املهمة   أن يتم نشرها على االنرتنت أو على شكل نشرات
 . إبداعيمن معاجلة املعلومات وتوضيحها وتنظيمها بشكل 

ب  التوجب على الطسحيث يتم توظيف مهارة التحليل للمعلومات من مصادر خمتلفة حيث ي مهمة التحقق والتتبع:  -ج
 . عمل قام املعلم ببنائها للتحقق من تعلمهمبعد البحث ونشاطات التحقق أن يوضح أو يقوم حبل ورقة 

مهمات الصحفي: حيث انه يوجد موضوع أساسي ويطلب من الطالب تقمص شخصية الصحفي أو املراسل لتغطية   -د
مجع معلومات وتنظيمها على شكل خرب أو مقال صحفي وتقيمهم يكون من حيث دقة   املوضوع حيث يتضمن

دقة املعلومات، حيادية الطالب من املوضوع، تعميق فهم الطالب ابإلضافة  املعلومات، والتحقيق الصحفي يركز على 
 ابملصادر الالزمة. تزويد الطلبة  ذلك يتطلب و  إىل الرتكيز على الشفافية يف كتابة املوضوع 

عمل حيث يطلب من الطلبة إنتاج وإبداع منتجات أو تصاميم أو   إلجنازالتصميم: ويقصد هبا املهمة املخطط هلا   -ه
أو منوذج لظاهرة معينة   حتقيق جمموعة من األهداف احملددة مسبقًا مثاًل يقوم الطلبة بتصميم وسيله إلجنازعمل خطط 
 ، إعصار، انقسام خلية، تصميم بيت ... ال كالزلزال 

مهمات اإلنتاج اإلبداعي: ويقصد هبا مثاًل أن يقوم الطالب إبعادة صياغة موضوع ما بصورة أخرى إبداعية مثل   -و
   .ما يتم صياغته يف شكل قصة أو كتابة خاطرة شعرية أو رسم لوحة متاماً مثال املهندسني واملصممني  موضوع

ملفاهيمي  ا النظر والبناء بعض املواضيع يكون فيها جدل وقضااي خالفية من حيث وجهات  : مهمات احلوار والتفاوض -ز
، يف هذه املهمات يقوم  تعرض هلامل يتم ال  ، حيث أن هناك بديهيات أو قضااي هملدي الطلبة حسب قيم وتقاليد بعض

الطالب ابلتعرف على أفكار الطرف اآلخر وحماورته من اجل الوصول إىل توافق أو إمجاع حول بعض القضااي أو  
نقاط االختالف ووجهات النظر واضحة وحمددة  الرئيسي هلذه املهمة هو أن تكون املشكالت من اجل حلها، اهلدف 

 :  لتايل هنا االهتمام اب  عتبار وجيب وجيب أخذها بعني اال
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 . أن يشرك مجيع الطلبة يف التعرف على مجيع جوانب وجهات النظر من خالل دراسة جمموعة من املصادر •

 أن يتم حبث اآلراء واحلقائق   •

 واخلروج بتوصيات معينة.  اجلميعنتيجة املهمة هي إجراء ندوة أو تقرير عام يعرض على  •

هتدف هذه املهمة إىل تنمية مهارات اإلقناع لدى الطالب وهي تتميز عن سرد املعلومات   مهارات اخلطابة )اإلقناع(: -ح
أبهنا تعتمد على اإلقناع ابإلثبات ملا مت تعلمه وهذا يتطلب أن يقوم الطالب بعرض ما قام به من خالل عمل معني  

ريط فيديو الستماله اآلراء وهنا يتم  ث، أو الكتابة يف افتتاحية صحيفة أو إنتاج لوحة أو ش مثل إجراء مناظرة أو حب
 التوجه يف احلديث إىل الذين خيالفوننا الرأي بتوضيح اإلثبااتت والدالئل هلم. 

مهمات معرفة الذات: يقصد هبا أن يقوم املتعلم ابستطالع مواقع ملصادر معرفة هتدف لتمكني الطالب ملعرفة ذاته   -ط
  ة والتطوير الذايت ومعرفة رغباته ذايت من الناحية السلوكية واألخالقي القدرة على صياغة أهدافه، نقد و  وحتليل قدراته

 ومواهبه وميوله. 

،  البعض وترابط املواضيع مع بعضها املهمات التحليلية: من مظاهر الفهم هو معرفة كيفية توافق األشياء مع بعضها -ي
ابلبحث عن أوجه التشابه واالختالف بني   لذلك فان املهمة التحليلية هي إجياد نقطة للنمو املعريف وهنا يقوم الطالب 

األشياء لتوضيح املعاين املتضمنة هلذه األوجه وأثرها وكذلك البحث عن العالقة بني السبب والنتيجة بني جمموعة من  
 املتغريات ومناقشتها.  

ن العناصر  من توفر درجة عالية من الفهم حيث يتم تقدمي جمموعة م ال بد شيء: للحكم على مهمات إصدار احلكم -ك
لب قياسها وتقييمها من اجل اختاذ قرار بشأهنا من جمموعة حمددة من اخليارات، وهنا الطالب يلعب دوراً  ا وعلى الط

أثناء اجناز املهمة.  وميكن تزويد الطلبة بقواعد احلكم واملعايري إلصدار احلكم أو ميكن تزويدهم إبرشادات حول بناء  
 وحتديد هذه القواعد للتحكيم. 

 يتضمن:   أنجيب  و  ،العملية تتيح ممارسة بعض األنشطة  االنرتنت  على بعض املواقع هناك همات العملية: امل -ل
 صياغة الفرضيات املعتمدة على الفهم للمعرفة من خالل استطالع بعض املواقع العلمية    •

 فحص الفرضيات من خالل مجع البياانت   •

 . يف تقرير خاص حتديد الفرضيات أو البدائل الت تدعم وتصف النتائج  •

(Allan and Street, 2007, 1102-1112 - Schweizer and Kossow, 2007, 29-35) 
 :  العملية  .3

املهمة   اخلطوات الت سيقومون هبا إلجراء النشاط واجناز وكذا بوضوح للطلبة وتفسري اآلليات يتم حتديد يف هذه املرحلة
  على وميكن أن يعمل الطالب مع بعضهم البعض ملقارنة األفكار بناء  ة.وواضح جتزأ املهمة إىل خطوات حمددة  وجيب أناملركبة 
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مرحلة تقودهم إىل العمل بشكل مجاعي حلل املشكلة   إىلاملعلومات الت يتوصلوا إليها أو العمل بشكل فردي حىت يصلوا 
وحتري املواد الالزمة للعمل   وميكن تقسيم الطلبة إىل أربع جمموعات، ويف هذه املرحلة جيب التأكد من فهم الطالب للمهمة 

وما املتوقع منهم أن يقوموا    نتيجة؟ إىلوكيف جيب حل املشكلة؟ وما الفكرة العامة الت جيب أن يضعها أمام عينه للوصول 
العروض التقدميية متعددة   –به؟  وهنا جيب أن يوفر املعلم للطلبة وسائل خمتلفة لعرض نتائجهم مثل خمطط سري العملية 

ذلك من اجل اعتماد   مفاهيم. كل خرائط  –جداول التلخيص  –الويب  صفحة-أدوات حبث  –عمل  أوراق  –ط الوسائ 
 تفكريهم وتوظيف إبداعاهتم.   علىالطلبة 

(Zheng, 2005, 41-49- Allan and Street, 2007, 1102-1112 - Schweizer and Kossow, 

2007, 29-35) 
 املصادر:   .4

خالل:  من  املهمات وذلكوالت ميكن أن يستفيد منها الطالب إلكمال املصادر املتوفرة  قائمة  ددويف هذه املرحلة حن
والبد أن تشمل   عروض تقدميي. برانمج-واألحباث  املقاالت-واجملالت  الدورايت-العلمية  املوسوعات-االلكرتونية  املواقع

تعلم املعرفية وان تكون مصممة ومهنية وموثوق هبا حبيث  املصادر عناوين لروابط املواقع املختارة مسبقا والت تغطي حاجات امل
وبعض مصادر املعلومات رمبا تتضمن خربات متاحة   ، املعلومات الالزمة إلكمال املهام الفرعية على يستخدمها املتعلم للحصول 

االنرتنت صورة هامة من   ويعد استخدام مواقع شبكة ،عن طريق الربيد االلكرتوين واحملادثة وقواعد البياانت القابلة للبحث 
 منها: الويب كويست وهناك عدة اعتبارات ينبغي مراعاهتا يف املصادر  

 دراسي للطالب. خربات ومستوي الصف ال علىاملعلم ينبغي أن خيتار روابط املواقع بعناية معتمدا يف ذلك  نأ  أوال: 

 أن جيهز املعلم املواقع الت ميكن الوصول إليها بسهولة   اثنيا: 

     وهذا يسمح للطالب بعمل أحكام سريعة عن املصادر.عن املواقع الت سوف يذهب إليها  يزود املعلم بوصف خمتصر  : اثلثا

(Allan and Street, 2007, 1102-1112 - Schweizer and Kossow, 2007, 29-35) 
 :  التقومي .5

ما   أنفسهم ويقارنوا يع الطالب تقومي يستطأن  تعد هذه املرحلة مكون هام من الويب كويست والقاعدة األساسية هنا
ودليل   قوائم الرصدالويب كويست يستخدم  السابقة، معظمتعلموه وأجنزوه أو أن يقوم املعلم بتقومي أعمال طالبه يف املراحل 

حيث ميكن وضع جمموعة من املعايري الت   درجات،شكل  على يف تقييم أداء ونتاج الطلبة  scoring guide جمموع الدرجات
 تساعد يف تقييم الطلبة  
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االنرتنت   علىسالمل التقدير  علىوكذا يوفر أمثلة ، أن يوضح للطلبة متاما املعايري الت تستخدم يف التقومي  املعلم وعلي
 ويفسر للطلبة كيفية مجع وحساب العالمات.  ، يستطيع الطلبة من خالهلا معرفة أسس التقييم املستخدمة 

(Zheng, 2005, 41-49- Allan and Street, 2007, 1102-1112 - Schweizer and Kossow, 

2007, 29-35) 
   اخلامتة:   .6

نتائج الت توصلوا  جيب أن تضع جمموعة من التوصيات حول الويب كويست وعن عمل الطالب واليف هذه املرحلة 
. وتطبيق  جملموعة الت قامت ابملهمة، وتذكري الطلبة مبا قاموا به وتعلموه، وتشجيعهم من خالل عرض يتم إعداده من قبل اإليها 

ما تعلموه من خربات يف مواقف أخري. وميكن للمعلم أن يسال طالبه أسئلة إضافية لتشجيعهم لالستمرار يف اكتشاف أفكار  
 . قيد االهتمام ابحملتوي املكتشف ومعارف جديدة 

(Dodge, 2001, 1-7 - Zheng, 2005, 41-49- Allan and Street, 2007, 1102-1112 - 

Schweizer and Kossow, 2007, 29-35) 
 (Lamb,2004.38-40)  )الرحالت املعرفية عرب الويب(:  أنواع الويب كويست

 Short-term Web Quest املدى:الويب كويست قصرية   .1

 حصص  3مدهتا: من حصة إيل  ▪
 مصادر املعلومات واكتساهبا وفهمها واسرتجاعها  إىل هدفها: الوصول  ▪
 مصادر املعلومات واسرتجاعها على ت ذهنية بسيطة كالتعرف متطلباهتا: عمليا  ▪
 استخدامها: مع املبتدئني وكمرحلة أولية للتحضري للرحالت املعرفية طويلة املدى  •
 تقوميها: يقدم املتعلم مصادر الرحلة يف شكل بسيط مثل الئحة بعناوين املوقع  ▪
 Long-term Web Quest الويب كويست طويلة املدى: .2
 شهر كامل   إىلسبوع مدهتا: من أ ▪
 أسئلة حمورية ملهمة العمل وتطبيق املعرفة   علىهدفها: اإلجابة  ▪
 متطلباهتا: عمليات ذهنية متقدمة كالتحليل والرتكيب والتقومي  ▪
 التحكم يف أدوات حاسوبية متقدمة  على استخدامها: طالب قادرين  ▪
 الشبكة  على ب للعرض تقوميها: يقدم املتعلم حصاد الرحلة يف شكل عروض شفوية أو شكل مكتو  ▪

 (Lipscomb,2003,152-155 ):أدوار املعلم ف الويب كويست 

 الويب كويست حبكمة.  اخرت موضوع  .1
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 كيفية البحث.   علىقس كفاءة الطالب يف القدرة  .2
 السابقة وحمتوي فهم املتعلم.  اخلرباتحدد  .3
 . اسوبتقييم مدي توافر أجهزة احل .4
 وضع خطة احتياطية للعمل.   .5
 . اسوب احل على من الوقت يف العمل حتقيق أقصي قدر  .6
 حدد أدوار الطالب.   .7
 .  احلاسوب على استمر يف العمل حىت بعد انتهاء وقت العمل  .8
 تقدمي تقييم واضح للطالب.  .9

 كن متحمس للعمل يف الويب كويست. .10

 :  تدريس العلوم مميزات الرحالت املعرفية ف 

 رئيسة:  تنقسم مميزات الرحالت املعرفية يف التعليم لثالثة أقسام  

وذلك من خالل رحلة البحث املعرفية الت تتم من خالل توجيه املعلم واختيار املعارف املراد البحث   بناء املعارف:  .1
 عنها ومن البديهي أنه أثناء البحث سيكون هناك معارف اضافية سيتم اكتساهبا. 

موضوع فإنه سيستطيع   وعند حاجة الطالب أو أحد أفراد بيته البحث عن معارف ومعلومات الحقا يف أي 
 ع. استخراجها من املواقع املوثوقة الت مت االطالع عليها أو من خالل متييزه ملصداقية املوق

 املكتسبة عديدة منها:  املهارات - بناء املهارات:  .2

 مهارة البحث من خالل االنرتنت.  -أ

 خالل الرحالت.  يكون أحد الطالب لديه خربة بسيطة فيتم تعزيزها من  قد-مهارة استخدام احلاسب:  -ب

 حتمل املسؤولية فكل جمموعة لديها مسؤوليات ومهام جيب عليهم تنفيذها. -ج

 العمل التشاركي التعاوين.  -د

 تنمي مهارات التفكري العليا فهو من خالل البحث يقرأ ويستنبط وحيلل.  -ه

 شها. تنمي مهارة النقد واالستماع واحملاورة فكل جمموعة تقوم بتقييم عمل اجملموعة األخرى وتناق -و

من خالل هذه الرحالت يطلع الطالب على مواقع فيها مجلة من املعارف  ايب لألجهزة الذكية. االستخدام االجي .3
واخلربات الت يعود هلا بني الفينة واالخرى عند احلاجة أو مواقع أخرى ملواضيع أخرى تستجد وسيكون الطالب على  

حالت املعرفية يف معظم التخصصات فإننا هنا نكون ربطنا  تواصل ابجلديد من هذه املواقع ومن خالل استخدام الر 
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مزيدا من املعارف واخلربات وخيدمه حاضرا ومستقبال بدال   يكسبه واقع الطالب وهو استخدامه الطويل لإلنرتنت يوميا 
 من كونه أداة تسلية وهدر وقت. 

 من ذلك يف ملا واملتعلم؛ املعلم من لدور كل يريتغ عامل مبنزلة الصفية الغرفة يف الويب عرب املعرفية الرحلة توظيف يُعدو 

  -ون:  الرتبوي عليها أمجع عدة، مميزات

  ( Schweizer & Kossow,2007و) (Lipscomb, 2003)( و 2012، قطيط و) ( 2011الفار،)
 وهي: ( Gaskill & et al, 2006( و)Lipscomb, 2003و)

 .واملستكشف الرحال املتعلم منوذج حول تتمحور حيث ابمتياز، بنائياً  تربوايً  منطاً  تُعد   .1

 .طبعاً  الفردي العمل مينع ال وذلك الطالب، بني واألفكار اآلراء وتبادل اجلماعي، العمل بتشجيع تقوم .2

 .عالية وجودة بكفاءة املعلومات مصادر مع التعامل وسيلة تعزيز .3

 الطالب  مينح املعلم أن إىل إضافة نفسه  يمتقي يستطيع ابحث  طالب وبناء  التفكريية، الطالبرات قد تطوير إىل  هتدف .4

 .هبا تزويدهمط فق وليس أبنفسهم،  املعلومة استكشاف فرصة

 اإلنرتنت شبكة امكاانت كافة تضع بذلك  وهي تعليمية، ألهداف اإلنرتنت شبكة فيها مبا احلديثة، التقنيات استغالل .5

 .التعليمية الوسيلة هلذه قوية كخلفية

 ويف .املعلم ِقبل من خمتارة حدود  خالل من  ولكن ومدروس، عميق  بشكل حمددة نقاط يف بحث ال إمكانية الطالب  متنح .6

 يف جهودهم وتكثيف الطالب تشتت عدم على كثرياً  يساعد األمر هذا أن (Lipscomb, 2003) يشري الصدد هذا
 على حتتوي الت للصفوف ومثالياً  فّعاالً  الويب عرب املعرفية الرحلة  جيعل وهذا .به يقومون الذي للنشاط املطلوب االجتاه

 .للطالب  التفكريي املستوى يف حاد تباين ذات مستوايت

 عن  البحث وعملية التعليمية األنشطة  خالل  لإلنرتنت آمن  استخدام من تقدمه ما وهو تعليمية  كوسيلة استخدامها تُعد   .7

 .املعلومات

 كوهنم جمرد يتجاوز وهذا ومنتج، خاّلق بشكل اإلنرتنت شبكة على البحث مهارة الطالب إكساب إىل تؤدي  .8

 .اإلنرتنت ملواقع متصفحني

 .وتصقلها املوهوبني الطالب دراتق تنمي  .9

 .التعليمي النشاط يف اإلجيابية املشاركة وعلى املسؤولية،  حتمل على املتعلم تشجع .10

 .الطالب لدى االتصال مهارات تعزز .11

 العملية يف الويب شبكة دمج طريق عن وذلك للطالب جديد ميتعل نظام تقدمي إىل هتدف جديدة تعليمية وسيلة .12

 .والتخصصات املواد كافة ويف ،املراحل الدراسية  مجيع يفه  استخدام  ميكن مرنة تعليمية وسيلة وهو .التعليمية
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 .األخرىت اجملموعا أو جمموعته يف زمالئه وتقومي عمله، تقومي يف الطالب مهارات تنمي .13

 عن  تبحث لكوهنا الطالب، لواقع  قريبة مهام  على تعتمد  الويب، عرب املعرفية  الرحلة  حوهلا  محور تت الت  األسئلة  نوعية .14

 .الرحلة إلمتام امليسرة والعناصر، واملعلومات، والبياانت، والفيديو،  ابلصور، غين جمال يف إجاابت،

 :البيوأخالقية القضااياثنيا: 

  أخالقيا  جدالً  أاثرت  والت  التكنولوجيا احليوية  جمال يف  تطبيقات  متثل  الت  املوضوعات  بني  من  البيوأخالقية  القضااي  إن 
: املعرفة البيولوجية  أبهنا  أخالقية  حيث ميكن تعريف القضااي البيو ، وغرب العلمية العلمية األوساط يف ودينيا واجتماعيا  علمياو 

والطبية، وهي اإلاثرة لآلراء اجلدلية، وذلك لتباين األطر  املثرية جملموعة من القضااي املتعلقة بتطبيقاهتا العملية والبيولوجية 
  : 2003، الرشيد احملددة ملا جيب وملا ال جيب فعله من تلك التطبيقات ) –الدينية والعرقية والقانونية  –األخالقية واملعايري 

322 .) 

واجلامعية للقضااي البيو   لتحديد مدى تضمني مقررات األحياء ابملرحلة الثانوية الدراساتأجريت العديد من فقد 
دراسة )اللولو، وكحلوت   ، و(2009 ، )الشهري كدراسة  أخالقية، أو اقرتاح عددا من القضااي لتدريسها يف تلك املرحلتني،

  مت  وقد تفاوتت هذه القضااي من دراسة ألخرى ومن ابحث آلخر، ويف البحث احلايل  ، (2013 ، دراسة )أبوعمرة ، و ( 2011
بعد االطالع على الدراسات السابقة واألدبيات املنوطة هبذه القضااي وما يثار من جدل جمتمعي يف   تربت اع  موضوعات اختيار 

  للمشكالت  إاثرة البيوأخالقية املوضوعات أكثر من احملكمني من العامل العريب واإلسالمي من خالل وسائل االعالم، وعينة
  -االخصاب الصناعي  -اجلينوم البشري  -االستنساخ  –ة الوراثية )اهلندس  :هي  املوضوعات وهذه  واألخالقي  العلمي  واجلدل

  تعريف لكل قضية من وفيما يلي الفحص الطيب قبل الزواج(،  -حتديد جنس اجلنني  -أتجري االرحام  -بنوك األمشاج 
   : يف هذا البحث  القضااي

 اهلندسة الوراثية:   قضية .1

  تثبيطها أو  جينات جمموعة  أو  جني  إضافة طريق عن  اجلينات  تيبتر  يف تغيري" (، أبهنا31: 2010 فودة،  أبو) عرفتها
 ".مرغوبة غري  صفات  واستبعاد مرغوبة   صفات  إلنتاج  حذفها أو

  جديدة  جينية تراكيب إنتاج بواسطتها، ميكن والت احليوية التقنيات من جمموعة" (، أبهنا98: 2011درويش، ) ويرى 
  فائدة  ذات  مواد  إلنتاج  حتفيزها أو  دراستها  أجل  خمتلفة من كائنات   خالاي يف  اوادخاهل عليها والتعرف  عزهلا مت  جينات من 

 ."والبيئية والغذائية  الصحية  النواحي من   لإلنسان
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  جني  نقل  طريق  عن  عليها  احلصول  يتم  الت  األغذية " أبهنا  اهلندسة الوراثية  (، 130 : 2012 وآخرون،  خيال ) ويشري
  املطلوب  للكائن DNAوراثية مع  صفة عن واملسؤول املنقول للجني اندماج ثحيد حيث ميكروب أو  حيوان أو نبات من

  "وراثيا.  تعديله 

 االستنساخ: قضية   .2

  لصناعة  احليوية  امليكانيكية  توجه  والت الوراثية املعلومات استنساخ" أبنهاالستنساخ: ( 21 : 2000 اجلمل، )عرف 
 " .ابعضه من  االصل  طبق صورا  متثل   واألنسجة  اخلالاي من  نسخ

  خلية  مستخدمني ما، كائن   من األصل طبق نسخة انتاج إمكان"  ( أبنه73 :2010 وعيسى، )التيت ويشري كل من
 " .األصل من  نسخة   لنا وينتج  مستعار،   رحم يزرع يف جنني  مبثابة ليكون  النوع،  نفس  من آخر  كائن  من  وبويضة منه، 

 اجلينوم البشري: قضية   .3

درويش،  )  الكروموسومات  من زوجاً  23يف  املوجودة اجلينات  مجيع  تتضمن  الت  اثية الور  احلقيبة  أنه  على اجلينوم  يعرف 
2011 : 97 .) 

 االخصاب الصناعي:  قضية   .4

  من  تنقيتها  بعد املنوية  نقل احليواانت  عملية على يطلق تعبري " أبنه الصناعي ( اإلخصاب61 : 2011أمحد، )  عرف
  ض ي التبو  وقت يف يتم أن جيب  اإلجراء وهذا  احلقن،  طريق  للزوجة عن  اسلي التن اجلهاز  داخل إىل الضعيفة،  املنوية  احليواانت 

 " .للمهبل ة ي الصوت فوق  املوجات جهاز ق يطر  عن  ب يالطب دده حي الذي أةر امل لدى

  عي ي طب اتصال  ري غ من  ضة ي و ب ابل املنوي  وان ي احل التقاء" هو  الصناعي  اإلخصاب  أبن ( 3 : 2007 ترى )الصفدي،  كما
  وذلك  اإلجناب،  على للمساعدة  جداً  طة ي البس اتيالتقن  إحدى  وهي ،" برتي بطبق" عرف ي زجاجي وعاء  يف  أة ر امل رحم خارج

 " .الرحم يف  مباشرة املخترب يف  مسبقاً  املغسولة  ة ياملنو  واانتياحل  حقن تميل  الرحم،  عنق عرب جداً  عة ي رف قسطرة  إدخال ق يطر  عن

   :منها أخرى  أخالقية   قضااي عدة الصناعي اإلخصاب  تقنية عن  نشأ  وقد

 بنوك األمشاج: قضية   .5

  حلفظ  دةيجد بنوك  تقوم" أنه وهي الغرب  دول  معظم يف  واقعة صور  هناك أنه ( إىل 151 :2011، أمحد) أشار
  بنك  من تشرتي  أن  أةر امل على  سهل ي ث يحب  األمشاج، بنوك مسمى حتت املخصبة ضاتيالبو  أو  ضات يوالبو  ة ياملنو  واانت ياحل

  من  ضات يوالبو  رجل  من ةي املنو  واانتياحل  اءر ش تمي  أن  أو اجلمال،  أو الذكاء أو  ابلعلم اشتهر رجل مين من  ناسبها ي ما  املين
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  ملن  الفاخرة  األجنة  هذه تباع أن  ضا يأ  كن ميو  زة، يمم ساللة  إلنتاج حهايتلق تمي و  املشرتي،  رغبهاي بصفات  منهما  كل   اشتهر امرأة 
 " .األجنة ةجتار  إىل  ستؤدي  الصور  هذه وكل الثمن،  دفعيو   دير ي

 أتجري االرحام: قضية   .6

  البويضة  رمحها  يف  لتزرع  ابمرأة أخرى  االستعانة  يتم حيث  خاصة،  استئجار  عملية  مبثابة  أهنا  البديلة  األمومة  اعتبار ميكن 
 ( 2 : 1427  املشيقح)  .احلمل  على غري قادرة جيعلها مانع   أي  من تعاين قد  الت الزوجة  من بدال  امللقحة

 حتديد جنس اجلنني:  .7

  جنس حتديد  عن املسؤول  للكروموسوم  احلامل اجلني حتديد  ذلك  ضمن  ومن  الوراثية  للهندسة املتتايل  التطور  ظل  يف
  تغذية  كطريقة   حديثة أو تقليدية  بطرق  ذلك ويتم . مولودهم(Y) و (X) جنس  الختيار  لألزواج جماال  هناك  أصبح  فقد  املولود، 

،  (DNA) الوراثية املادة حمتوايت  على  ابالعتماد املنوية  احليواانت فصل  وطريقة ع، اجلما  وطريقة، وتوقيت  املهبلي، والدش املرأة، 
  .ذلك غري أو(PGD) وطريقة فصل األجنة

حتديد جنس اجلنني يف عمليات التلقيح االصطناعي، حيث يتم ذلـك أبحد  وميكن تعريف حتديد جنس اجلنني هو "
 " .تغيري احلالة الكيميائية للمهبل ، املنوي املؤنث عـن املـذكر االختبارات الوراثية، فصل احليوان : الطرق اآلتية 

 الفحص الطيب قبل الزواج:  .8

  أحد  وتعترب الزواج، قبل وللرجل  أةر للم اءهار إج تمي  الت ةي الطب الفحوصات "  أبهنا الزواج قبل ةيالطب  الفحوصات تعرف
  زواج  عن  الناجتة  خاصة  الزواج  عن  تنتج  الت  جديدة أمراض وظهور آلخر  ل يج  من وانتقاهلا  اض ر األم انتشار  لتجنب  السبل 

 ( 29 :2011 ل، ي كم  أبو" ) األقارب

 الدراسات السابقة:

 تناولت اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب:  دراسات -أوال: 

لت  ا (Halat, 2008) دراسة  ، ومنها ما يلي: اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويبتعددت الدراسات الت تناولت 
ثر استخدام الويب كويست على تنمية دافعية واجتاهات طالب شعبة التعليم األساسي يف كلية الرتبية يف  أ لتعرف على اهدفت 

ا  ، وقد مت استخدام استبيان بطريقة ليكرت للتعرف على اجتاهاهتم مت تطبيقه قبليً اطالبً  202مادة الرايضيات البالغ عددهم 
بية الت درست ابلويب كويست واجملموعة الضابطة، وتوصل البحث إىل وجود فروق ذات داللة   على اجملموعة التجري وبعدايً 

دراسة  ، و ضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية إحصائية يف تكوين اجتاهات اجيابية حنو مقرر الرايضيات بني اجملموعة التجريبية وال 
 لطالب العلمي التنور تنمية  على العلوم ريسدت يف كويست الويب توظيف أثر على التعرفهدفت الت  (2009 ،)جود
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 ثالث الباحث استخدم الدراسة أغراض ولتحقيق .طالباً ( 60) من العينة تكونت حبيث غزة، مبحافظة االساسي التاسع الصف

 للمفاهيم ر اختبا عن عبارة  الدراسة اداة كانت، و التجرييب  املنهج، و البنائي املنهج، و الوصفي  املنهج :وهي راسته لد منهجيات 

 من التجريبية اجملموعة لصاحل  احصائية داللة ذات فروق وجود  اىل  الدراسة وتوصلت، العلمي التفكري ملهارات واختبار العلمية

 لصاحل احصائية داللة ذات فروق وجود، وكذلك كويست ابسرتاتيجية الويب التدريس بعد  العلمية املفاهيم اختبار حيث

 استخدام، وأوصت الدراسة كويست  ابسرتاتيجية الويب  التدريس  بعد العلمي مهارات التفكري باراخت يف التجريبية اجملموعة

  الت  ( 2012 ، وأمحد مجعة) دراسة ، و العلمي  التنور تنمية على اجيايب أتثري وله الطالب تعلم حتسني يف يساهم كويست الويب
 الكيمياء قسم من الثالثة السنة طلبة حتصيل يف  يستكو  الويباسرتاتيجية  ابستخدام التدريس فاعلية على التعرفهدفت 

 اختري واحدة، شعبة يف طالباً  (65) من  العينة  وتكونت ه،دراست  ألغراض التجرييب املنهج الباحث واستخدم .السليمانية جامعة 

  مت  كما.  ضابطة واألخرى جتريبية إحدامها القرعة، بطريقة متساويتني جمموعتني إىل قسموا وطالبة،  طالباً  (40)  عشوائياً  منهم
 .حتصيلي اختبار من الدراسة أداة وتكونت .جمموعة كل أفراد يف 4 بواقع صغرية جمموعات 5 إىل التجريبية اجملموعة تقسيم

 مادة يف الكيمياء قسم الثالثة السنة طلبة حتصيل يف كويست الويب ابستخدام اسرتاتيجية التدريس فاعلية إىل الدراسة وتوصلت

 خالل ومن ابلعمل التعلم العتمادها كويست اسرتاتيجية الويب التعليم يف الطلبة استمتاعالعضوية، وكذلك  الكيمياء

 الدقيق العلمي والتعبري االفكار حتليل على الطلبة قدرة تنمية يف كويست اسرتاتيجية الويب اسهمتاحلديثة، كما  التكنولوجيا

 .عليهم طبق الذي املقايل التحصيل االختبار اسئلة عن إجاابهتم خالل من

ومدى االستفادة  تناولت اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويباليت التعليق على الدراسات السابقة 
 :منها

 استخدام فعالية، ( 2012، وأمحد مجعة)، ودراسة ( 2009 ،)جود ، ودراسة (Halat, 2008)دراسة  أظهرت -

 . للمفاهيم العلمية  واكساهبم  البللط رفع التحصيل العلمي  يف الرحالت املعرفية

الكتساب الطالب مهارات اخرى غري التحصيل العلمي الذي حتقق ابستخدام  ، (Halat, 2008)دراسة اشارت  -
 هذه الرحالت مما يؤكد على فعاليتها وأمهيتها كوهنا تكون فكر شخصية الطالب. 

 لقضااي البيو أخالقية:اب  اهتمت  دراساتاثنيا:  

تقومي   الت هدفت ( 2009 ، )الشهريدراسة  لت تناولت القضااي البيو أخالقية، ومنها ما يلي:تعددت الدراسات ا 
كتاب األحياء ابملرحلة الثانوية يف ضوء مستحداثت علم االحياء وأخالقياهتا، وابستخدام املنهج الوصفي ومتثلت األداة يف  

، كتاب للصف األول اثنوي وكتاابن لكل من الصف  ( كتب5قائمة حتليل حمتوى حيث مت تطبيقها على عينة تكونت من )
القضااي املستحدثة احليوية   ن الثاين والثالث اثنوي، وأظهرت نتائج الدراسة معاجلة حمتوى كتب األحياء ابملرحلة الثانوية لعدد م
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اللولو،  )دراسة ، و كما أظهرت النتائج أن هناك قضااي مل تتم معاجلتها يف كتب األحياء مثل اإلجهاض وحتديد جنس اجلنني
هدفت قياس مستوى فهم طلبة العلوم العامة واألحياء بكليات الرتبية جبامعات غزة للقضااي البيو  الت ( 2011حلوت وك

اجتاهات حنو القضااي البيو أخالقية   مقياس أخالقية واجتاهاهتم حنوها، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي، ومتثلت األداة يف 
( طالب وطالبة، وأظهرت النتائج أن  65فهم القضااي البيو أخالقية حيث مت تطبيقها على عينة تكونت من ) واختبار مستوى 

، واجتاهات طلبة العلوم العامة واألحياء  % 75مستوى الفهم للقضااي البيو أخالقية واالجتاهات حنوها أقل من حد الكفاية 
، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  %75ة قية أكرب من حد الكفاي بكليات الرتبية جبامعات غزة حنو القضااي البيو أخال 

مستوى فهم طلبة العلوم العامة واألحياء للقضااي البيو أخالقية واجتاهاهتم حنوها تعزى ملتغري اجلنس كما توجد عالقة ارتباطية  
هدفت معرفة فاعلية برانمج  الت  ( 2013 ،مرة )أبوعدراسة ، و موجبة بني مستوى الفهم للقضااي البيو أخالقية واجتاهاهتم حنوها

مقرتح لتنمية الوعي ببعض القضااي البيو أخالقية لدى طالبات العلوم بكلية الرتبية يف اجلامعة اإلسالمية، وابستخدام املنهج  
نب الوجدانية حيث مت  التجرييب، ومتثلت األداة يف اختبار لقياس اجلوانب املعرفية للوعي ابلقضااي البيو أخالقية ومقياس للجوا 

( ضابطة، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  42( جتريبية، و)42( طالبة، منهن )84تطبيقها على عينة تكونت من )
الة  يف االختبار البعدي للجوانب املعرفية للوعي ابلقضااي البيو أخالقية لصاحل اجملموعة التجريبية، كما أظهرت وجود فروق د

للوعي ابلقضااي البيو أخالقية لصاحل اجملموعة التجريبية، وأوصت الدراسة  احصائيا يف املقياس البعدي للجوانب الوجدانية 
 بضرورة تضمني القضااي البيو أخالقية يف املناهج. 

 :لقضااي البيو أخالقيةاب اليت اهتمت  الدراسات السابقة  نتائج  علىتعليق ال

على أمهية تدريس   ( 2013 ،)أبوعمرة، ودراسة (2011اللولو، وكحلوت ، ودراسة ( 2009 ، )الشهريدراسة أكدت  -
 القضااي البيو أخالقية لطالب املرحلة الثانوية، وتضمينها يف املناهج الدراسية. 

يف اهلدف وهو   ( 2013 ، )أبوعمرة، ودراسة (2011اللولو، وكحلوت ، ودراسة (2009 ، )الشهريدراسة تشاهبت  -
، ويف املنهج  ت يف العينة املتمثلة يف طالب املرحلة الثانوية لية برانمج مقرتح يف البيو أخالقيات، وتشاهباعحتديد مدى ف

 فقد استخدمت املنهج التجرييب، والوصفي، وتنوعت املداخل التدريسية. 

  وات أد عداد القضااي البيو أخالقية املهمة، ويف اختيار وإ حتديداستفاد البحث احلايل من الدراسات السابقة يف  -
 . البحث 

 ض البحث:و فر 

املسار العلمي جبامعة جدة للقضااي البيو أخالقية يصل إىل حد الكفاية   –مستوى حتصيل طالب السنة التحضريية  .1
 قبولة تربواي. امل
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( بني متوسط درجات طالب اجملموعة التجريبية، ومتوسط درجات  0.05ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ) .2
الضابطة وذلك يف املستوايت املعرفية )احلفظ، الفهم، التطبيق، التحليل، والرتكيب، والتقومي( يف   طالب اجملموعة
 التطبيق البعدي. 

 حدود البحث:

 أقتصر البحث احلايل على احلدود التالية: 

 . الفصل الدراسي األول  2019-2018جبامعة جدة للعام اجلامعي  –املسار العلمي  –طالب السنة التحضريية  .1

 اهلندسة الوراثية، االستنساخ، اجلينوم البشري، اإلخصاب الصناعي(. )اول البحث بعض القضااي البيو أخالقية  تن .2

وهو   " اهلندسة الوراثية"تطبيقات قضية أحد  من خالل تصميم اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب البحث  تناول .3
   ""األغذية املعّدلة وراثيا 

بعض  ل ، )احلفظ، الفهم، التطبيق، التحليل، الرتكيب، التقومي( عند املستوايت  املعرفية تناول البحث قياس اجلوانب  .4
( لقياس املستوى املعريف لدى  اهلندسة الوراثية، االستنساخ، اجلينوم البشري، اإلخصاب الصناعي )لقضااي البيو أخالقية ا

   طالب السنة التحضريية املسار العلمي لتلك القضااي.

)احلفظ، الفهم، التطبيق،  ستوايت امل عند "اهلندسة الوراثية"س اجلوانب املعرفية للقضية املختارة تناول البحث قيا .5
، لقياس فاعلية الربانمج اإلثرائي ابستخدام  األغذية املعدلة وراثيا  تطبيق، من خالل التحليل، الرتكيب، التقومي( 

 اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب. 

 منهج البحث:

الدراسات السابقة وصياغة  و النظري  اإلطارالوصفي وذلك يف كتابة بيعة البحث وأهدافه استخدام املنهج اقتضت ط
لقياس التحصيل املعريف لبعض القضااي البيو أخالقية لطالب السنة  وكذلك  أدوات البحث، وتصميم الربانمج اإلثرائي، 

  اإلثرائي يف تطبيق الربانمج  التجرييب ذا التصميم شبه التجرييب  واستخدم البحث املنهج، التحضريية املسار العلمي جبامعة جدة
تطبيق  من جمموعتني إحدامها جتريبية، واألخرى ضابطة مع  ة ، واملكونعلى عينة البحث ابستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية 

يف تدريس العلوم   رحالت املعرفية ال؛ وذلك لتحديد مدى فاعلية اسرتاتيجية وبعداي  ا قبلي قياس مستوى حتصيل الطالب اختبار 
 ( 140،  2014واخلليفة،  يف تنمية التحصيل. ومت ذلك من خالل إتباع اإلجراءات التالية: )مطاوع

 حتديد وحصر القضااي البيو أخالقية موضوع الدراسة.  -

الت   و أخالقية لقضااي البيبعض الجبامعة جدة -املسار العلمي –اختبار لقياس مستوى حتصيل طالب السنة التحضريية  -
 . )احلفظ، الفهم، التطبيق، التحليل، الرتكيب، التقومي(  ، يف املستوايت املعرفية مت حتديدها وحصرها 
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"اهلندسة الوراثية" من خالل تطبيق "األغذية   لقضية املختارةلقياس مستوى التحصيل املعريف عن التطبيق لاختبار  -
 . ظ، الفهم، التطبيق، التحليل، الرتكيب، التقومي( )احلف، يف املستوايت املعرفية  املعدلة وراثيا" 

 السنة التحضريية   مستوى حتصيل طالبتطبيق اختبار  -

 . التجريبية والضابطة لكال اجملموعتني ا قبلي مستوى التحصيل املعريف عن التطبيق للقضية املختارة  لقياس ختبار تطبيق ا -

 تقدمي املعاجلة للمجموعة التجريبية فقط.  -

اإلثرائي ابستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية   جالربانم لقياس أثر  عدايب طالب اللقياس مستوى حتصيل ختبار تطبيق ا -
 لكال اجملموعتني الضابطة والتجريبية.   عرب الويب

اإلثرائي ابستخدام اسرتاتيجية   جالربانمإجراء مقارنة بني أداء اجملموعتني يف االختبار البعدي ملعرفة أثر املعاجلة ) -
تنمية التحصيل املعريف لبعض القضااي البيو أخالقية لطالب السنة التحضريية املسار  ( على حالت املعرفية عرب الويب الر 

 . العلمي جبامعة جدة

 التجرييب للبحث. شبه  ( التصميم 1ويوضح الشكل )

 

(: التصميم شبه التجرييب للبحث 1الشكل )  

 جمتمع البحث: 

-2018جدة للعام اجلامعي  جبامعة-العلمياملسار  –لسنة التحضريية يتألف جمتمع البحث من مجيع طالب ا
 ( طالب 850، والبالغ عددهم ) 2019
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 عينة البحث:

جدة لبعض القضااي البيو أخالقية، مت تطبيق   جبامعة -العلمياملسار  –لقياس مستوى حتصيل طالب السنة التحضريية 
لياقة والصحة )غري اجملموعة اخلاضعة للتجربة(، حيث مت اختيار أحد  االختبار التحصيلي على عينة من طالب مادة مفاهيم ال 

 ( طالب 75)  قوامها والت يبلغ   بصورة عشوائيا  الشعب

  اللياقة مفاهيمشعب السنة التحضريية ملادة من بني  العينة بصورة عشوائيةار ياختمت فاعلية الربانمج اإلثرائي  قياسول
( طالب، مت تقسيم الطالب اىل جمموعتني،  55الشعب والت يبلغ إمجايل عدد الطالب )حيث مت اختيار أحد  ، والصحة البدنية

 ( طالب. 28( طالب، واجملموعة الضابطة ) 27حيث بلغ عدد اجملموعة التجريبية ) 

 أدوات البحث وإجراءاته:مواد و 

 إعداد قائمة ابلقضااي البيو أخالقية:  .1

الطالع على الدراسات السابقة واالستعانة ابلقوائم الت قام إبعدادها  مت إعداد قائمة ابلقضااي البيو أخالقية بعد ا
حتديد القضااي البيو أخالقية  (، مث 2017(، )الشليب وكريري،2013(، )أبوعمرة،2009(، )الشهري، 2008)الكحلوت،

 علم األحياء، وكان  بصورهتا األولية وعرضها على حمكمني من ذو االختصاص يف املناهج وطرق تدريس العلوم، واملختصني يف 
وبعد إجراء   وامهيتها، الغرض معرفة أمهية تضمني هذه القضااي ومناسبتها لطالب املرحلة، ومالءمة الصياغة اللغوية ووضوحها،

االستنساخ،  اهلندسة الوراثية، و أخالقية يف صورهتا النهائية املكونة من مثانية قضااي )يالتعديالت اعتمدت قائمة القضااي الب 
 ينوم البشري، اإلخصاب الصناعي، بنوك األمشاج، أتجري األرحام، حتديد جنس اجلنني، الفحص الطيب قبل الزواج(. اجل

ينص  وابعتماد قائمة القضااي البيو أخالقية يف صورهتا النهائية يكون أجبنا على السؤال األول من أسئلة البحث الذي 
 " دى طالب املرحلة الثانوية ابململكة العربية السعودية؟ما القضااي البيو أخالقية الواجب تنميتها لعلى " 

)اهلندسة الوراثية، االستنساخ، اجلينوم البشري،   يو أخالقية لقضااي الب اجلوانب املعرفية املرتبطة اب  حتصيلاختبار  .2
 إعداد االختبار  مت ، يف املستوايت املعرفية )احلفظ، الفهم، التطبيق، التحليل، والرتكيب، والتقومي(  ،(اإلخصاب الصناعي 

 وفقا للخطوات التالية: 

جبامعة جدة يف بعض   املسار العلمي –اهلدف من االختبار: حتديد مستوى التحصيل املعريف لطالب السنة التحضريية  -
 القضااي البيو أخالقية. 
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، والت  تم تناوهلا يف االختبار الت سي  ة البيو أخالقي : مت حتديد القضااياختيار القضااي البيو أخالقية الت يتناوهلا االختبار -
حتظى ابالهتمام من قبل املختصني ورجال الرتبية، حيث مت اختيار األربع قضااي األوىل يف القائمة الت رتبت حسب  

 )االستنساخ، اهلندسة الوراثية، اإلخصاب الصناعي، اجلينوم البشري(. األمهية من وجهة نظر احملكمني، وهي 

املادة الدراسية ابألهداف  جدول املواصفات عبارة عن خمطط تفصيلي يربط حمتوى : تبار االخ جدول مواصفات  إعداد -
التعليمية، ومن خالله يتم حتديد الوزن النسيب املناسب لكل حمتوى املادة الدراسية واألهداف السلوكية املعرفية، حيث مت  

داف لكل قضية وكذلك توزيع مفردات االختبار  و أخالقية، وأهدافها، والوزن النسيب لأله يحتديد )حمتوى( القضااي الب
 على املستوايت املعرفية، كما هو مبني يف اجلدول التايل: 

 ( مواصفات االختبار التحصيلي1جدول )

 القضااي البيو أخالقية  م
 مفردات االختبار املستوايت املعرفية 

 تقومي  تركيب  حتليل تطبيق  فهم تذكر
 النسبة  العدد
44 100 %  

%29.5 13 2 2 2 2 2 3 االستنساخ  1  
%31.8 14 2 2 2 2 3 3 اهلندسة الوراثية  2  
%18.1 8 1 1 1 1 2 2 اإلخصاب الصناعي  3  
%20.5 9 1 1 1 2 2 2 اجلينوم البشري 4  

 تقنني فقرات االختبار وذلك للتأكد من صدقه كالتايل: مت صدق االختبار:  -
عدد من احملكمني الرتبويني واملتخصصني يف جمال االحياء إلبداء الرأي وذلك  صدق احملكمني: مت عرض االختبار على  -

 من حيث: 

 صالحية االختبار لتحقيق أهدافه.  •

 مشولية األسئلة، ومدى تبعية كل سؤال للقضية الت تتبعها.  •

 االتساق والصحة اللغوية والعلمية للفقرات ودقتها.  •

 ناء على رأي احملكمني. وقد مت إجراء التعديالت على فقرات االختبار ب

طالب،   30حساب االتساق الداخلي لفقرات االختبار على عينة استطالعية مكونة من مت صدق االتساق الداخلي:  -
 وذلك حلساب معامالت االرتباط بني كل فقرة وجمموع درجات اجملال التابعة هلا. 
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 ( معامل االرتباط 2جدول )

 معامل االرتباط  اجملال
 0.626 االستنساخ 

 0.784 اهلندسة الوراثية 
 0.627 اإلخصاب الصناعي 

 0.681 اجلينوم البشري 

 ( 0.05عند مستوى  0.314اجلدولية تساوي   r)قيمة  0.05معامل االرتباط دال عند داللة *

طول  حتديد زمن االختبار: مت حتديد الزمن الالزم لإلجابة على االختبار حبساب املتوسط بني أقل زمن لإلجابة عليه، وأ -
 دقيقة.   30زمن لإلجابة عليه، وبذلك حجج الزمن الكلي لتطبيق االختبار 

 معامل الصعوبة والتميز لكل فقرة من فقرات االختبار:   -

مت إجياد جمموع درجات اجملموعة العليا ودرجات اجملموعة   عوبة ص الإلجياد معامل  معامل الصعوبة لفقرات االختبار:  .1
 . ( % 75)  و ( %50)  مالت الصعوبة املرغوبة واملقبولة واقعة بنيار معا ي اختمت الدنيا لكل فقرة و 

من قدرة فقرات االختبار على متييز الطالب املتفوقني من غري   يتم التحقق لكي  إجياد معامل التمييز لفقرات االختبار:  .2
صلني على  من الطالب احلا (% 27)من الطالب احلاصلني على أعلى الدرجات و  ( %27)مت اختيار أعلى  املتفوقني،

يف العينة االستطالعية، وبعد ذلك مت حساب معامل التمييز وكلما كان معامل التمييز مرتفعا كلما كان   أدىن الدرجات
   % 20أفضل ألنه يؤدي إىل زايدة قدرة الفقرة على التمييز وجيب أال يقل معامل متييز الفقرة عن +

 بار ( معامل الصعوبة ومعامل التمييز لفقرات االخت 3جدول )
رقم 

 الفقرة
معامل  

 الصعوبة 
معامل  
 التمييز 

رقم 
 الفقرة

معامل  
 الصعوبة 

معامل  
 التمييز 

رقم 
 الفقرة

معامل  
 الصعوبة 

معامل  
 التمييز 

رقم 
 الفقرة

معامل  
 الصعوبة 

معامل  
 التمييز 

01 0.68 0.27 12 0.72 0.55 23 0.68 0.27 34 0.63 0.54 
02 0.50 0.45 13 0.63 0.36 24 0.72 0.36 35 0.63 0.36 
03 0.72 0.55 14 0.54 0.55 25 0.68 0.45 36 0.50 0.45 
04 0.59 0.45 15 0.50 0.45 26 0.63 0.36 37 0.72 0.36 
05 0.68 0.27 16 0.59 0.27 27 0.63 0.54 38 0.59 0.45 
06 0.72 0.36 17 0.54 0.36 28 0.59 0.45 39 0.59 0.45 
07 0.72 0.55 18 0.63 0.55 29 0.50 0.45 40 0.45 0.54 
08 0.68 0.64 19 0.59 0.45 30 0.54 0.36 41 0.63 0.36 
09 0.59 0.45 20 0.63 0.55 31 0.54 0.45 42 0.63 0.54 
10 0.54 0.36 21 0.63 0.36 32 0.68 0.45 43 0.68 0.45 
11 0.50 0.27 22 0.68 0.27 33 0.72 0.36 44 0.50 0.45 
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 مييز لفقرات االختبار: معامل الصعوبة ومعامل الت -

يتبني أن مجيع فقرات االختبار تتميز مبعامل صعوبة مقبول، حيث أن معامل الصعوبة لكل   ( 3)  من اجلدول السابق 
 % 20يمة أكرب من +قوكذلك بلغت قيمة معامل التمييز لكل فقرة  % 75 – 50فقرة يقع بني 

 ر: متوسط معامل الصعوبة ومعامل التمييز جلميع فقرات االختبا

 وهذا يعترب ضمن احلد املسموح به.  %42.97ومعامل التمييز   % 62.19بلغ معدل الصعوبة جلميع فقرات االختبار 

 ثبات االختبار:  -

خطوات الثبات على العينة االستطالعية بطريقة التجزئة النصفية، حيث مت إجياد معامل ارتباط بريسون بني   اءأجر مت 
لة الزوجية لكل قسم وقد مت تصحيح معامالت االرتباط ابستخدام معامل ارتباط سبريمان  معدل األسئلة الفردية ومعدل األسئ

يف حالة الفقرات الزوجية ومعامل جثمان يف حالة عدد الفقرات   Spearman-Brown Coefficientبراون للتصحيح 
 ( أن هناك معامل ثبات كبري نسبيا لفقرات االختبار. 4الفردية وقد بني جدول )

   ثبات االختبار( 4جدول )

 اجملال 
عدد 

 رات قالف 
معامل  
 االرتباط 

معامل االرتباط 
 مستوى الداللة  املصحح 

 0.01 0.80 0.67 13 االستنساخ 
 0.01 0.88 0.79 14 اهلندسة الوراثية 

 0.01 0.85 0.74 8 اإلخصاب الصناعي 
 0.01 0.87 0.77 9 اجلينوم البشري
 0.01 0.84 0.72 44 مجيع الفقرات 

حيث مت  صدق وثبات االختبار، ويكون االختبار يف صورته النهائية قابل للتطبيق، من تأكد مت اللك يكون قد وبذ
 . ( طالب 75)  وقد كان قوامهاتطبيق االختبار على شعبة من شعب مادة مفاهيم اللياقة والصحة  

)احلفظ، الفهم، التطبيق،  اختبار لقياس مستوى التحصيل املعرف للقضية املختارة، ف املستوايت املعرفية  .3
لقياس مستوى التحصيل املعريف لدى طالب   ارب اختلتحقيق هدف البحث مت إعداد  ، التحليل، الرتكيب، التقومي(

( فقرة  30وقد تكون االختبار من )  ،"األغذية املعدلة وراثيا"  قضية اهلندسة الوراثيةأحد تطبيقات  السنة التحضريية يف
، وذلك  )احلفظ، الفهم، التطبيق، التحليل، الرتكيب، التقومي( تتضمن املستوايت املعرفية  ر من متعدد،تيا بصيغة االخ

 ابتباع اخلطوات اآلتية: 
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قضية اهلندسة  أحد تطبيقات  اهلدف من االختبار: لقياس مستوى التحصيل املعريف لدى طالب السنة التحضريية يف •
 . )احلفظ، الفهم، التطبيق، التحليل، الرتكيب، التقومي(ملعرفية  ، ضمن املستوايت ا"األغذية املعدلة وراثيا"  الوراثية

( فقرة، حبيث عرض على جمموعة املختصني ابملناهج  30الصورة األولية لالختبار: اشتمل االختبار بصورته األولية من ) •
آراء احملكمني   وطرق تدريس العلوم، ألخذ آرائهم يف مدى صالحية فقرات االختبار لقياس األهداف املنشودة، وكانت 

 متعلقة فقط بتعديل بعض الفقرات. 

(  15جتريب االختبار على عينة استطالعية: بعد إعداد االختبار بصورته األولية، طبق على عينة استطالعية قوامها ) •
طالبا من طالب السنة التحضريية اختريوا من خارج أفراد الدراسة، وذلك هبدف حتديد الزمن الذي تستغرقه إجابة  

 ختبار عند تطبيقه على عينة البحث األساسية، والتأكد من صدق االختبار وثباته. اال

تصحيح أسئلة االختبار: بعد أن أجاب طالب العينة االستطالعية عن أسئلة االختبار، صحح االختبار حيث   •
رجة،  ( د 30 – 0حددت درجة واحدة لكل فقرة، وبذلك تكون الدرجة الت حيصل عليها الطالب حمصورة بني )

 وابإلضافة إىل ذلك مت حساب عدد التكرارات لإلجابة الغري صحيحة على كل فقرة من فقرات االختبار. 

زمن أتدية الطالب لالختبار عن طريق حساب املتوسط احلسايب لزمن إجابة الطالب   مت احتسابحتديد زمن االختبار:  •
(  30لت استغرقها أفراد العينة االستطالعية يساوي )األول واألخري على االختبار فكان زمن متوسط املدة الزمنية ا

 دقيقة. 

من احملكمني املتخصصني يف مناهج وطرق تدريس  تحقق من صدق االختبار بعرضه على جمموعة مت الصدق االختبار:  •
الت   العلوم، ومشرفني تربويني يف مادة العلوم، وأخذ آراءهم حول فقرات االختبار من حيث متثيلها ومالءمتها للفئة 

تنتمي إليها عينة البحث، وكذلك من حيث مالئمة الصياغة اللغوية هلا، وبناء على مالحظات احملكمني، فقد مت  
 جاهزا للتطبيق.   ( فقرات، وأصبح االختبار بصورته النهائية5تعديل صياغة )

 ثبات االختبار: جرى التحقق من ثبات االختبار بطريقتني:  •

تقسيم االختبار إىل نصفني )فقرات فردية وفقرات زوجية(، وحسب معامل االرتباط بني  طريقة التجزئة النصفية: جرى  -أ
براون، بلغ   –معادلة سبريمان ابستخدام (، و 0.84درجات النصفني ابستخدام معادلة بريسون، وكان معامل الثبات )

 (، وهذه القيم تدل على أن االختبار يتميز بثبات. 0.92معامل الثبات الكلي )

الفا كرونباخ: مت حساب معامل ثبات االختبار ابستخدام طريقة االتساق الداخلي مبعادلة الفا كرونباخ، حيث  طريقة  -ب
 (. 0.87بلغ معامل الثبات الكلي )

كما مت بعد تطبيق االختبار على طالب العينة االستطالعية حتليل نتائج إجاابت الطالب على أسئلة االختبار، وذلك هبدف  
 التعرف إىل: 
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( وعليه فإن مجيع الفقرات  0.76 – 0.38ل السهولة لفقرات االختبار: فقد تراوحت معامالت السهولة بني )معام  -
 مقبولة. 

( وعليه فإن مجيع الفقرات  0.80 – 0.41معامل التمييز لفقرات االختبار: فقد تراوحت معامالت التمييز بني ) -
 مقبولة. 

   :رحالت املعرفية عرب الويب ثرائي ابستخدام اسرتاتيجية الاإلربانمج التصميم  .4

لطالب السنة التحضريية املسار العلمي جبامعة جدة، مت اختيار قضية اهلندسة   أخالقية  القضااي البيو  حتصيل تنمية ل
،  )األغذية املعّدلة وراثيا(؛ وذلك لتناسبها مع طبيعة مادة مفاهيم اللياقة البدنية والصحة تطبيق  من خالل امت تناوهلالت الوراثية 

 . وتقدميها كمحتوى اثرائي 

ية  األغذ يف تصميم موضوع " ADDIE Model راحل إنتاج املقررات اإللكرتونية طبقًا لنموذجمبمت االستعانة فقد 
  خطوات تصميم الربانمج وفق هلذا النموذج " كتطبيق للهندسة الوراثية ابسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب، وتتلخص املعّدلة 

   ( جامعة أم القرى على الرابط –)عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد  فيما يلي: 

https://uqu.edu.sa/elearn/eCourse_Stages 
 مرحلة التحليل: حتليل حمتوى اهلندسة الوراثية يف كتب األحياء ابملرحلة الثانوية.  .1

 ميم: تصميم اهليكل العام للرحلة املعرفية. مرحلة التص .2

 مرحلة التطبيق: نشر الرحالت املعرفية عرب الويب عرب الشبكة العنكبوتية لوصول الطالب إليها.  .3

 مرحلة التقومي: وذلك من خالل اجناز املهام لكل جمموعة، واالختبار التحصيلي للطالب.  .4

 ي: ومن مث قسمت كل مرحلة إىل عدة مراحل فرعية كما يل

 مرحلة التحليل:   .1

 . وحتديد اخلطة الزمنية الت يستغرقها الطالب يف دراسة الربانمج اإلثرائي األهداف املعرفية،  وحتديداحملتوى  حتليل  -أ

 الرحالت املعرفية عرب الويب. تنظيم موضوع األغذية املعدلة وراثيا وختطيطه يف ضوء اسرتاتيجية  -ب

 تجريبية مهارات التعامل مع احلاسب واالنرتنت قبل بدء تطبيق جتربة البحث. التأكد من امتالك مجيع أفراد اجملموعة ال  -ج

( أجهزة حاسب  3هتيئة البيئة التعليمية للطالب من خالل استخدام أجهزة احلاسب احملمول اخلاصة، ولقد مت توفري )  -د
وافرة يف اجلامعة، كما مت  لطالب الذين ال ميلكون أجهزة، وكذلك االستفادة من شبكة االنرتنت املت موعة ا متنقلة جمل

 توظيف جهاز عرض الوسائط املتعددة املوجود يف القاعة الدراسية. 

https://uqu.edu.sa/elearn/eCourse_Stages
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 تكونت مرحلة التصميم من مرحلتني فرعيتني على النحو التايل: مرحلة التصميم:  .2

مجع املوارد: مت البحث يف شبكة االنرتنت للحصول على روابط ذات عالقة تتناسب وطالب السنة التحضريية يف   -أ
 صميم الرحالت املعرفية عرب الويب. ت

   تصميم اهليكل العام للرحلة املعرفية: مت تصميم الرحالت املعرفية عرب الويب وحتميلها عرب الويب. -ب

وقد أبدى احملكمون عدة مالحظات   للتأكد من صالحيته،  على جمموعة من احملكمني  الربانمج اإلثرائي وقد مت عرض 
 تطبيق. وصاحل لل ذلك أصبح يف صورته النهائية وب، مهمة مت وضعها يف االعتبار

الربانمج  تطبيق جلسة لمت تطبيق آلية العمل ابسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب من خالل عقد مرحلة التطبيق:  .3
ية  لطالب اجملموعة التجريبية قبل بدء تطبيق البحث لتدريبهم على آلية العمل وفق اسرتاتيجية الرحالت املعرف  اإلثرائي

 عرب الويب. 

مت حتديد مراحل التقييم يف الرحلة املعرفية عرب الويب من خالل تقييم مجاعي جملموعة العمل من خالل  مرحلة التقييم:  .4
بطاقة تقييم ملحقة ابلربانمج، واختبار لقياس مستوى التحصيل املعريف للقضية املختارة، يف املستوايت املعرفية )احلفظ،  

 يل، الرتكيب، التقومي(. الفهم، التطبيق، التحل

متت اإلجابة على السؤال   تصميم الربانمج اإلثرائي القائم على اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويبومن خالل 
"ما صورة الربانمج اإلثرائي ف تنمية حتصيل اجلوانب املعرفية لطالب السنة   على  نصي من أسئلة البحث الذي  لث الثا

 ي ف بعض القضااي البيو أخالقية؟" التحضريية املسار العلم

 إعداد دليل املعلم:   .5

  ندسة الوراثية اهل يةقض أحد تطبيقاتمت إعداد دليل املعلم لتوضيح كيفية تدريس رغم تطبيق الباحث للتجربة فقد 
 ملعلم ما يلي:  وقد روعي عند إعداد دليل ا  الرحالت املعرفية عرب الويب،  اسرتاتيجية ( وفق فلسفة األغذية املعّدلة وراثيا )

مقدمة وتتضمن اهلدف من الدليل، وأمهيته يف تدريس موضوع "األغذية املعدلة وراثيا" كأحد تطبيقات قضية اهلندسة   •
 . الوراثية

 . نبذة عن اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب، والعناصر املكونة هلا  •
 األهداف العامة للموضوع املختار )املعرفية(.  •
 . األغذية املعدلة وراثيا وعملوضالتوزيع الزمين  •

 خطة السري يف تدريس موضوع األغذية املعدلة وراثيا، وقد اشتملت على ما يلي:  •
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 اهلدف العام، واألهداف السلوكية للدرس.  -

 اخلربات واألنشطة.  -

 أسئلة التقومي.  -

 الزمن.  -

ية الرحالت املعرفية عرب الويب،  عند التدريس ابسرتاتيج اوقد تضمن الدليل عددا من اإلجراءات الت ينبغي مراعاهت 
 وهذه اإلجراءات تتضمن: 

 قبل البدء ابلدرس:  .1

 التأكد من أن روابط صفحات الويب الت مت وضعها يف األنشطة تعمل بشكل سليم.  -

يقسم الطالب إىل جمموعات حبيث تشكل كل جمموعة دور تقوم به فقد وزعت األدوار يف التجربة إىل: )املدافع عن   -
املشرع(، ومت توضيح مهمة كل دور من األدوار األربعة، وخيصص لكل  امل، واملدافع عن حقوق املستهلك، و البيئة، والع

 جمموعة حاسب واحد. 

 عند تنفيذ الدرس:  .2

 من خالل الروابط احملددة.   الطالب بتنفيذ الرحلة املعرفية على الويب قام -

 بعرض ما توصلت إلية اجملموعات.  بعد االنتهاء من كل مهمة مت مناقشة الطالب وإاتحة الفرصة هلم  -

 بعد تنفيذ الدرس:    .3

مت تقييم الطالب ملعرفة مدى حتقق األهداف، وذلك على مستوى اجملموعة من خالل بطاقة تقييم، وعلى مستوى   -
 لقياس مستوى التحصيل املعريف لدى الطالب.   ار باختالعينة التجريبية 

وقد أبدى احملكمون عدة مالحظات مهمة   للتأكد من صالحيته، علم على جمموعة من احملكمنيوقد مت عرض دليل امل 
 . تطبيقوصاحل لل وبذلك أصبح يف صورته النهائية   مت وضعها يف االعتبار.

 البحث:  جتربة  تنفيذ
 . القائمةلقضااي البيو أخالقية، ومن مث التأكد من صدق إلعداد قائمة ابمراجعة اأُلطر النظرية والدراسات السابقة؛  -

األغذية املعّدلة  )  أخالقية  بعض القضااي البيوإعداد دليل املعلم لتوضيح كيفية تدريس واد البحث املتمثلة يف: إعداد م  -

 وضبطها.  الويب كويست  طريقة ( وفق فلسفة  وراثيا صديق أم عدو 

 . تصميم الربانمج اإلثرائي القائم على اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب -
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جبامعة جدة  -املسار العلمي –اختبار لقياس مستوى حتصيل طالب السنة التحضريية   مثلة يف:إعداد أدوات البحث املت -
لبعض القضااي البيو أخالقية، يف املستوايت املعرفية )احلفظ، الفهم، التطبيق، التحليل، والرتكيب، والتقومي(، واختبار  

 والتأكد من صدقهما.   لقياس مستوى حتصيل طالب اجملموعة التجريبية

حتصيل اجلوانب املعرفية  لقياس مستوى العلوم الطبيعية  –ختيار عينة الختبار مدى حتصيل خرجيي املرحلة الثانوية ا -

 املرتبطة ببعض القضااي البيو أخالقية 

 اختيار عينة البحث وتقسيمها إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية والتأكد من تكافؤ اجملموعتني.   -

حث على عينة استطالعية ختتلف عن عينة البحث األصلية وذلك لضبط أدايت  التجربة االستطالعية ألدوات الب  -

 البحث. 
( على العينتني التجريبية  2019/ 2018التطبيق امليداين القبلي ألدوات البحث خالل الفصل الدراسي الثاين للعام )  -

 والضابطة. 

على  الويب  املعرفية عرب رحالت ال  اسرتاتيجية  مداابستخ " (األغذية املعّدلة وراثيا )الربانمج اإلثرائي " تنفيذ جتربة البحث -
 اجملموعة التجريبية من العينة.  

فاعلية  التجريبية؛ لتعر ف  الربانمج اإلثرائي على العينةتطبيق أدوات البحث مرة أخرى بعد االنتهاء مباشرًة من تنفيذ  -

 . ااي البيو أخالقية يف املستوايت املعرفيةاسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف تنمية التحصيل املعريف للقض

 رصد البياانت وحتليلها ابألساليب اإلحصائية املناسبة.  -

 اخلروج بنتائج البحث وتفسريها، وتقدمي جمموعة من التوصيات.  -

 :وتفسريهاومناقشتها    بحثنتائج العرض  

 : إجابة السؤال الثاين للبحث: أوال

العلمي جبامعة جدة للقضااي البيو   املسار - صيل طالب السنة التحضرييةما مستوى حتوينص السؤال الثاين على "
 " ؟ أخالقية

املسار العلمي   –مستوى حتصيل طالب السنة التحضريية ": ولإلجابة على هذا السؤال مت صياغة الفرضية التالية 
 . "قبولة تربوايامل حد الكفاية  جبامعة جدة للقضااي البيو أخالقية يصل إىل
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 املسار العلمي جبامعة جدة للقضااي البيو أخالقية  –لنسب املئوية ملستوايت التحصيل املعرف لطالب السنة التحضريية ( ا5جدول )

 القضية 
عدد 

 العبارات 
متوسط 
 الدرجات 

االحنراف 
 املعياري

النسبة 
 املئوية 

 قيمة )ت( 
مستوى  
 الداللة 

 0.01 -7.560 59.62 2.12 7.75 13 االستنساخ 
 0.01 -13.884 46.79 2.29 6.55 14 ية اهلندسة الوراث 

 0.01 -9.120 50.25 1.75 4.02 8 االخصاب الصناعي 
 0.01 -12.567 44.67 1.75 4.02 9 اجلينوم البشري
 0.01 -16.431 50.11 5.37 22.05 44 مجيع الفقرات 

 2.0تساوي   0.05" ومستوى داللة 64قيمة "ت" اجملدولة عند درجة حرية "

املسار   –استخدم اختبار "ت" للعينة الواحدة ملعرفة مستوى فهم طالب السنة التحضريية مت لفرضية والختبار صحة ا
( متوسط الدرجات والنسب املئوية لدرجات االختبار كذلك قيمة  5، ويبني اجلدول ) العلمي جبامعة جدة للقضااي البيو أخالقية 

أقل من   قضية موضع البحث، وتبني النتائج أن النسبة املئوية لكل البيو أخالقية  القضااي من  قضية "ت" ومستوى الداللة لكل 
)حد الكفاية( الذي مت حتدده بناء على أراء احملكمني، وابلرجوع إىل الدراسات السابقة، وبصفة عامة تبني النتائج أن   75%

"ت" احملسوبة تساوي  وقيمة  % 75وهو أقل من  50.11النسبة املئوية جلميع درجات الطالب يف مجيع الفقرات تساوي 
مما   0.05( وهي أقل من 0.01ومستوى الداللة يساوي ) -2.00وهي أقل من قيمة "ت" اجلدولية والت تساوي  -16.431

 . % 75املسار العلمي جبامعة جدة أقل من حد الكفاية وهو  –يعين أن مستوى التحصيل املعريف لطالب السنة التحضريية 

املسار العلمي   –تائج بتدين مستوى التحصيل املعريف لطالب السنة التحضريية خرجت الن( 5يتبني من اجلدول )
)املشيقح،  وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة  .% 75من حد الكفاية وهو اي البيو أخالقية، الذي جاء أقل جبامعة جدة للقضا 

 . (2017دراسة )الشليب، وكريري، و ، ( 2009)الشهري،(، ودراسة 2008، ودراسة )الكحلوت،( 2006

هذه املوضوعات ابلقدر الكايف، وعدم مواكبتها   ويعزو هذا التدين إىل عدم تناول املقررات الدراسية ابملرحلة الثانوية
،  (2006)املشيقح، مع دراسة  ذلك  ، ويتفقملسه عند حتليل كتب املرحلة الثانوية مت للموضوعات العلمية املستجدة. وهو ما 

 . اجلدلية املستحدثة القضااي يف تناول  ابململكة العربية السعودية   الثانوية حياء يف املرحلةمناهج األإىل قصور  الت أوضحت 

 للبحث:  رابع: إجابة السؤال الاثنيا

ما فاعلية اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب ف تنمية التحصيل املعرف للقضااي  على: "  وينص السؤال الرابع 
 ملعرفية )احلفظ، الفهم، التطبيق، التحليل، والرتكيب، والتقومي(؟" البيو أخالقية ف املستوايت ا
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( بني  0.05ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ) مت صياغة الفرضية التالية: " ولإلجابة على السؤال الرابع
رفية  متوسط درجات طالب اجملموعة التجريبية، ومتوسط درجات طالب اجملموعة الضابطة وذلك ف املستوايت املع 

 " )احلفظ، الفهم، التطبيق، التحليل، والرتكيب، والتقومي( ف التطبيق البعدي. 

ولإلجابة على السؤال وفحص الفرضية املرتبطة به، مت استخدام مربع إيتا واختبار)ت( إلجاابت اجملموعتني التجريبية  
 والضابطة، وكانت النتيجة كما يلي: 

داللة الفرق بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة ف املستوايت املعرفية ( مربع إيتا ونتائج اختبار )ت( ل6) جدول
 )احلفظ، الفهم، التطبيق، التحليل، والرتكيب، والتقومي(، ف التطبيق البعدي 

 املستوايت املعرفية 
 اجملموعة التجريبية 

 27ن = 
 اجملموعة الضابطة 

قيمة )ت(  28ن = 
 مربع إيتا  وداللتها 

 االحنراف املعياري  املتوسط  االحنراف املعياري  املتوسط 
 3720.0 **60.5 45.3 04.8 81.3 52.13 احلفظ 
 2131.0 **79.3 38.3 96.6 81.2 15.10 الفهم 

 3064.0 **84.4 03.3 14.7 76.2 93.10 التطبيق
 3911.0 **83.5 51.3 39.10 90.3 22.16 التحليل
 1763.0 **3. 47 19.2 86.9 05.1 41.11 الرتكيب 
 1386.0 **92.2 35.4 00.9 09.3 96.11 التقومي 

 3896.0 **82.5 07.14 39.51 98.14 19.74 الدرجة الكلية لالختبار 

 ( 0.01** دال إحصائيا عند مستوى ) 

( بني متوسطي درجات اجملموعة  0.01وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى ) ( ما يلي: 6يتضح من اجلدول )
، ودرجات اجملموعة الضابطة يف املستوايت املعرفية )احلفظ، الفهم، التطبيق، التحليل، والرتكيب، والتقومي(، يف التطبيق  التجريبية 

البعدي لصاحل متوسط درجات طالب اجملموعة التجريبية. أي أن متوسط درجات طالب اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي  
البيو أخالقية أعلى بداللة إحصائية من متوسط درجات طالب اجملموعة الضابطة. ومن   لتحصيل املستوايت املعرفية للقضااي

 إمجايل نتائج الفرض يتضح أنه مت رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل. 

يف تنمية  كبري إىل أن اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب هلا أتثري   0.3896تشري قيمة مربع إيتا الت بلغت  كما
    .لتحصيل املعريف لدى طالب السنة التحضريية ابجملموعة التجريبية ا

األنشطة االستقصائية الت عززت احلوار   وقد يعزى ذلك إىل أن استخدام الرحالت املعرفية ركزت على استخدام 
ا للتوصل إىل املعلومات  والتفاعل وطرح األسئلة، والتفاوض، واملشاركة النشطة للطالب وتوظيف قدراهتم العقلية يف اإلجابة عنه

من التعلم   املطلوبة وربطها مبا لديهم من معلومات، كما زادت من دافعية االستيعاب والفهم والرتكيز لدى الطالب ومكنتهم
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الت  الذايت ابإلضافة إىل املشاركة الفعالة للطالب يف جمرايت العملية التعليمية، ملا هلا من دور هام يف زايدة فهم الطالب ابملعرفة 
برتاكمية املعرفة العلمية وتنظيمها، وقابليتها للتغيري والتبديل، األمر الذي ساهم يف حتسني فهمهم للقضااي   ويؤمنونميتلكوهنا، 

وميكن تفسري هذه النتيجة أبن األنشطة الت توفرها اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب والت تتسم ابلوضوح،  البيو أخالقية، 
تفاعل القائم بني البناء املعريف والبناء املنهجي هو ما ساعد الطالب إىل الوصول إىل بناء مفاهيمي سليم، وتشجيعه  ال  وإجياد 

على الدور النشط الفعال يف عملية التعلم واكتساب املعرفة وفهمها والتأمل فيها، مما أسهم يف اكتسابه لفهم القضااي البيو  
  ، (Halat, 2008)دراسة  نتائج مع  الدراسة  هذه  نتائج وتتفقهذه االسرتاتيجية، امل مع أخالقية، وتشكيل املفاهيم الت تتك

 .  (2012، وأمحد مجعة)  دراسة (، و 2009 ،العيماي  (ودراسة  ،(  2009 ،جودة) دراسةو 

وتعزى النتيجة أيضا ابلسياق الذي قدمته هذه االسرتاتيجية؛ والذي أاتح للطالب فرصة للبحث عن املعرفة ونقدها  
وتقيمها، واختيار ما يناسب املشكالت املطروحة، كون هذه االسرتاتيجية تقوم على فكرة جمموعة من املهمات واألنشطة  
املختلفة ملساعدة الطالب على استكشاف املعلومات واستنتاجها. وهذا األمر ساعد الطالب على زايدة فهمهم للقضااي البيو  

 أخالقية. 

 :أن إىل تعزى أن كنمي بحثال إليها توصل الت النتائج أن

 القيام وأنشطة مهمات  على حتتوي حيث ،طالبال حول املتمركز التعليم على الويب عرب املعرفية الرحالت اعتماد .1

 فان  هلذا إبداعه، ومن به  خاص معريف بناء ٕواجياد للمعلومات واالستكشاف والتقصي البحث من خمتلفة بعمليات

 . املعلومات  هلذه واالستظهار احلفظ  من أكثر مفيدة عملية بطريقة واملفاهيم عرفةامل مع يتعامل أن يستطيع الطالب

 النمط عن ختتلف جديدة بطريقة احملددة العلمية فاهيم امل  عرض يتيح التدريس يف الويب عرب  املعرفية الرحالت استخدام .2

 على احلصول  يف  فاعل ايبإجي دور للطالب  يكون حيث ، التقليدية التدريس  طرق أو  املدرسي،  الكتاب  يف التقليدي

 العلمي املفهوم  إىل للوصول  ومعلمه  زمالئه مع ومناقشتها  ، وتلخيصها الويب لصفحات تصفحه  خالل  من  املفهوم

 .الصحيحة بصورته

 معلومات على واحلصول ،تقدمية  عروض ،ديويف عروض ،منتمية ملونة صور)  للطالب التعليمة املادة عرض طريقة تنوع .3

 .ويرسخه الطالب لدى املفهوم يوضح مما(، ويب صفحة من أكثر من نفسها املعلومة على ولواحلص  ،إضافية 

 سهولة على ساعدته ومعلمه لزمالئه مناقشاته جبانب تصوراته حول الطالب يقدمها الت والتفسريات التساؤالت كثرة .4

 األغذية املعدلة وراثية.  ملفاهيم وحتصيله واكتسابه فهمه

 .العلمية املفاهيم واكتسابه املعلومات على حصوله على تهساعديف م الويب عرب املعرفية الرحالت ةألمهي الطالب  إدراك .5

 .املطلوبة األنشطة تنفيذ حنو لدافعيتهم ومثرية ،طالبلل وحمفزة مشوقة الويب عرب املعرفية الرحالت يف )التمهيد( املقدمة  .6

 الطالب ملستوى ومناسبة وبسيطة  سهلة لغتها تكون حبيث بعنابة ماملعل خيتارها الويب عرب املعرفية الرحالت يف املصادر .7

 .وخرباهتم
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 وتنفيذ خطواهتم، تنظيم يف  الطالب تساعد الت التوجيهات من جمموعة الويب عرب املعرفية الرحالت يف العمليات تضمن .8

 .املطلوبة املهام

 على حصوهلم على وتعمل ،طالب ال  بني الفردية الفروق وتراعي ومناسبة مرنة الويب عرب املعرفية الرحالت يف املهام .9

 .تعلمه وسرعة ودوافعه، وقدراته، مستواه، حسب طالب كل يتعلم حيث  خمتلفة، بطرق العلمية املفاهيم

 قدراهتم ينمي مما  ،الطالب تللمستواي مناسبة بسيطة  بلغة واألسئلة األنشطة الويب عرب املعرفية الرحالت عرض .10

 .وتعلمهم تعليمهم يةنوع  من وحيسن ومعرفتهم،

 :بحثتوصيات ال
 مبا يلي:  ى يف ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج، يوص

إعادة النظر يف مناهج األحياء ابملرحلة الثانوية، حبيث أتخذ يف اعتبارها اجلوانب املعرفية ملستحداثت علم األحياء،   .1
 اعية واألخالقية والدينية. والقضااي البيو أخالقية املرتبطة هبا ومعاجلته مجيع جوانبها االجتم

تدريب معلمي األحياء أثناء اخلدمة على القضااي البيو أخالقية ابنعكاساهتا املختلفة، من خالل مرورهم بدورات تتناول   .2
 هذه القضااي ومناقشتها يف ضوء الفكر اإلسالمي. 

امعية، والرتكيز على املفاهيم األساسية،  تضمني القضااي البيو أخالقية املستحدثة يف جمال التقنية احليوية يف املناهج اجل .3
 والتأكيد على القيم األخالقية الت تتعلق هبذه القضااي. 

االهتمام ابلتقدم العلمي الناجم على الثورة البيولوجية وتطبيقاهتا يف جمال الطب وعلم االحياء والوراثة، وذلك عن طريق   .4
من إطار أخالقي وديين وقانوين ونشر نتائجها وتعميمها على  عقد ورش عمل ملناقشة القضااي البيو أخالقية، وذلك ض

 طالب اجلامعات. 

 عقد دورات تدريبية ملعلمي العلوم حول إعداد الربامج التعليمية القائمة على اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب.  .5

م الرحالت املعرفية عرب الويب  ا يف العملية التعليمية، وحثهم على استخدااستفادة املعلمني من التقنية وتوظيفه .6
 كاسرتاتيجية من اسرتاتيجيات تدريس العلوم. 

 :املقرتحات
 يف ضوء أهداف البحث والنتائج الت أسفرت عنها، واستكماال هلا ميكن اقرتاح إجراء البحوث التالية: 

 لبيو أخالقية. دراسة أثر برانمج مقرتح يف البيو أخالقيات على فهم واجتاهات وميول الطالب حنو القيم ا .1

دراسات تسعى على تصميم مقررات دراسية تتكامل فيها املعرفة البيولوجية والدينية والقانونية واالجتماعية، تقدم إىل   .2
 طالب اجلامعات وقياس فاعليتها يف حتقيق األهداف املرجوة منها. 

 لتحصيل املعريف. دراسات تتناول االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس ومعرفة فعاليتها يف تنمية ا .3
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