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 قذيرشكر وح

طؿا ؼـبغي جلالل وجفه و سظقم دؾطاغه واظشؽر ظه  عبارطًا رقبًا طثريًا احلؿد هلل محدًا

كٍا ًلي كىالى  "وتوصقؼه اظذي ضال يف حمؽم تـزؼؾهسؾى إحساغه  ـٍ كىاٍشكيري كًني أىٍذكيٍركي فىاٍذكيري
كًف}البقرة/  {ُِٓتىٍكفيري

ضوة عين وأصؾي  أوون حول ذؽره دبحاغه جل جالظه أن ؼسر ظي اظؼقام بفذا اظعؿل دأ

صضل اظصالة وأمت أظه وصحبه آدؾم سؾى دقد اخلؾق وحبقب احلق دقدغا حمؿد سؾقه وسؾى أو

 اظسالم وبعد: 

ىل ضسم إصإغي أتؼدم باظشؽر اجلزؼل ظؾجاععة اإلدالعقة وظؽؾقة اظرتبقة ممثؾة بعؿقدػا و

ذراصفا وعن عـحتين عن أخص باظشؽر واظعرصان عن دعدت وذرصت بإوادلـاػج وررق اظتدرؼس 

وضتفا وجفدػا وسؾؿفا وصربػا وعا ضدعته عن غصح و توجقه حتى زفر ػذا اظبحث إىل حقز 

 صتحقة صبحي اظؾوظو طؿا وميتد ذؽري إىل يف ادلـاػج و ررق اظتدرؼس اظدطتور اظوجود األدتاذ

ة ػذا اظبحث مبـاضش اسؾى تػضؾفؿاظدطتور سبد اهلل سبد ادلـعم واظدطتور صالح أمحد اظـاضة 

باجلؿقل أتؼدم باظشؽر إىل مجقع عن ضام بتحؽقم أدوات اظدرادة طؿا أتؼدم باظشؽر  وسرصاغًا

ىل أخيت صواطه خضري دلا بذظته عن جفد إاجلزؼل إىل وزارة اظرتبقة واظتعؾقم  وأوجه ذؽري 

فم واظشؽر عوصول إىل أصراد أدرتي مجقعا وسائؾيت اظؽرمية اظذؼن شؿروغي حببفم واػتؿاع

أخص باظشؽر و اظتؼدؼر ظؽل عن عد ظي اظعون  ودسواتفم وإىل مجقع صدؼؼاتي وأخريًا

  .واظتشجقع إلمتام ػذا اظبحث

 ضدم ذؽري واعتـاغيأإىل ػؤالء مجقعا 

 

 الباحثة: عال زهري خضري 
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 انذراست يهخص

مرحمة عاشر لم -تاسع -تحميؿ محتكل مناىج العمـك العامة )ثامفىدفت ىذه الدراسة إلى  
كفقا لمقضايا البيكتكنكلكجية، كقياس مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي ليا، األساسية 

 كتحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتي:
طمبة  فيم ومدىلممرحمة األساسية  ما القضايا البيوتكنولوجية المتضمنة بمحتوى مناىج العموم

 ؟الصف العاشر ليا
 ال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:ويتفرع عن ىذا السؤ 

 لممرحمة األساسية؟ القضايا البيكتكنكلكجية التي ينبغي تضمينيا في محتكل مناىج العمكـ ما
 لمصؼ الثامف األساسي؟العمـك  منياجما مدل تكافر القضايا البيكتكنكلكجية في محتكل  -ِ
 لمصؼ التاسع األساسي؟العمـك  منياجما مدل تكافر القضايا البيكتكنكلكجية في محتكل  -ّ
 لمصؼ العاشر األساسي؟العمـك  منياجما مدل تكافر القضايا البيكتكنكلكجية في محتكل  -ْ
ما مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي لمقضايا البيكتكنكلكجية المتضمنة بمحتكل مناىج  -ٓ

 العمكـ؟
طمبة الصؼ ( في مستكل فيـ  ≤ α0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -ٔ

 العاشر األساسي لمقضايا البيكتكنكلكجية تعزل إلى الجنس؟
 

 كفي ضكء أسئمة الدراسة تـ صياغة الفركض التالية:

                           ال يصؿ مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي لمقضايا البيكتكنكلكجية                                                              -ُ
 (. 75%)إلى حد الكفاية 

طمبة الصؼ ( في مستكل فيـ ≤ α0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -ِ
 العاشر األساسي لمقضايا البيكتكنكلكجية تعزل إلى الجنس.

 
اىج كقد اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي في دراستيا كحددت عينة الدراسة مف محتكل من

العاشر"  كمف طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية غرب  -التاسع -العمـك لمصفكؼ "الثامف
( طالب ك طالبة درسكا منياج العمـك العامة لمصؼ العاشر األساسي ، ْٗٓغزة كالبالغ عددىـ )

 ".َُُِ-ََُِكقد تـ تنفيذ الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي" 



 

 د

راسة قامت الباحثة ببناء أداة تحميؿ المحتكل كتصميـ اختبار فيـ القضايا كلتحقيؽ أىداؼ الد
 البيكتكنكلكجية كتطبيقو عمى عينة الدراسة بعد التأكد مف صدقيما كثباتيما .

كذلؾ الختبار صحة الفرضيات  SPSSكتـ جمع البيانات ك تحميميا إحصائية باستخداـ برنامج 
 المستقمة.  حيث تـ استخداـ اختبار "ت" لمعينات

 قد أسفرت النتائج عف:ىذا ك 

 ضعؼ تناكؿ محتكل منياج العمـك لممرحمة األساسية لمقضايا البيكتكنكلكجية. .ُ
مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي لمقضايا البيكتكنكلكجية أقؿ مف حد الكفاية  .ِ

75.% 
يـ طمبة ( في مستكل ف≤ α0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .ّ

 الصؼ العاشر األساسي تعزل لمتغير الجنس.
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Abstract 

 

This study has aimed at analyzing the content of the curriculum of 

general science of the stage of the following basic levels eighth-ninth and a 

tenth stage according to the issues of biotechnology and measuring the 

level of understanding it for tenth grade students.  

The main question of the study is: 

What are the issues of biotechnology included in the content of 

science curriculum and the extent of the tenth grade students understanding 

of it? 

This main question is subdivided in to these question: 

1- What are the issues of biotechnology that should be included in the 

content of science curriculum for the basic stage? 

2- What is the availability of biotechnology issues in the content of the 

science curriculum for eighth grade primary? 

3- What is the availability of biotechnology issues in the content of the 

science curriculum for ninth grade Statute? 

4- What is the availability of biotechnology issues in the content of the 

science curriculum for the tenth grade basic? 

5- What is the level of understanding of students in the basic tenth grade 

basic for issues of biotechnological including in the content of science 

curriculum? 

6- Are there significant differences at the level of (α≤ 0.05) in the level of 

tenth grade students understanding the issues of biotechnology due to sex? 

In the light of these questions of the study the following hypotheses have 

been stated, They are as follows: 

1. The level of understanding for the tenth class students for 

biotechnology issues is less than level of 75% 

2. There are no statistical differences at( 0.05 ≥ α) in the students 

understanding of biotechnology issues due to sex .  



 

 و

The researcher adopted a descriptive approach in the study and the study 

identified a sample of the science curriculum and students in tenth grade 

(549)students, This study has been performed in the second term of the 

school year "2010-2011."  

The researcher designed a test to understand the issues biotechnology 

and its application to the study sample after making sure of the reliability 

and credibility. 

Data was collected and analyzed statistically using the SPSS program in 

order to test the validity of hypotheses was used to test "t" the hypothesis 

one "t" test for independent samples 

This study has resulted in: 

1- Weakness of tackling the issues of biotechnology in the 

 content of the science curriculum 

2- Students have not reached 75% which is the satisfactory limit. This is an 

evidence of the level of delining of students understanding of 

biotechnology issues. 

3- There are no statistical differences at( 0.05 ≥α) in students understanding 

due to sex. 
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 األولالفصـل 
 خمفــية الدراسـة

 
 المقدمة

يمتاز العصر الحالي بتقدـ عممي كتطكر تقني ك تفجر معرفي كبخاصة في مجاؿ العمـك       
العممية كالتقنية في جميع  لقد أصبحت الحياة اليكمية اكثر تأثرا بالتطبيقاتكالتكنكلكجيا كتطبيقاتيا. 

المجاالت كأىميا المجاالت الحيكية سكاء ما يتعمؽ باإلنساف أك اإلنتاج الحيكاني كالنباتي كالتأثير 
تتطكرا في الحياة ليذه التطبيقات أف تحدث تغيرا ك  كالتي مف المتكقع، عمى البيئة بجميع مككناتيا

 .البشرية
 

انية لـ تظير عبر تاريخيا غير مستعدة لمكاجية الفرص ( أف اإلنسُٕ: ُٗٗٗكيذكر ريفكف)     
كيرل أف نمط حياتنا  ،التقنية كاالقتصادية كتحدياتيا كمخاطرىا التي تطؿ في األفؽ مثمما ىي اليكـ

سيتغير عمى األرجح في جكىره خبلؿ العقكد القميمة المقبمة كبشكؿ يفكؽ ما حدث في األلؼ سنة 
قد نعيش نحف كأبناؤنا في عالـ يختمؼ تماما عف العالـ  َِِٓكبحمكؿ عاـ  ،المنصرمة مجتمعة

 الذم عرفتو اإلنسانية في ماضييا.
  

كىك يشكؿ تحديا ىائبل لمتربية العممية  ،إنو عصر الثكرة البيكلكجية باكتشافاتو كمستحدثاتو   
 ،فؽ معوكالمتخصصيف فييا يتطمب منيـ العمؿ عمى إعداد األفراد القادريف عمى التكيؼ كالتكا

كمسايرة ما يستجد  ،كالذيف لدييـ القدرة عمى اإللماـ باالكتشافات كالمستحدثات البيكلكجية الحالية
 .( َِٕ: ََِّ،منيا في المستقبؿ )الكسيمي

 
فمثبل في المجاؿ  ،ف عمـ التقنية الحيكية سيكفر لمعالـ الجديد العديد مف المكاد كالخدماتإ     

مقاكمة النباتات لمبيدات الحشائش الضارة كتحسيف الصفات كتحسيف الزراعي تستخدـ في تحسيف 
نتاج منتجات زيتية كصناعية ذات قيمة عالية  المقاكمة ضد اآلفات الحشرية كاألمراض الميكركبية كا 

المقاحات كتحسيف  المضادات الحيكية، كفي المجاؿ الحيكاني تستخدـ في إنتاج ىرمكنات النمك،
أما في المجاؿ الطبي فكثرت إسيامات  قاكمة الحيكانات ضد األمراض.نكعية المحـك كتحسيف م

كفي  ،البيكتكنكلكجيا منيا إنتاج المنتجات الدكائية مثؿ اليرمكنات كالبركتينات كالمضادات الحيكية
تشخيص األمراض الكراثية كالعبلج الجيني إضافة إلى سعي اإلنساف إلى استخداـ البيكتكنكلكجيا 
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نو بفضؿ البيكتكنكلكجيا تـ أكيشير شكقي  إلى  ،مف خبلؿ إنتاج أسمحة جرثكميةفي تدمير نفسو 
عمؿ خرائط الجينكمات الكاممة لمعديد مف الكائنات الحية كعمى رأسيا اإلنساف كالبدء في عمؿ 
خرائط البركتيكمات مما يعد إضافة لئلنجازات البيكلكجية مما سيكفر المزيد مف المعمكمات عف 

 .(ْٓ: ََِٕالعميمي ،عمؿ الجينات)
 

إال بػػدمج عػػدد كبيػػر مػػف المجػػاالت العمميػػة  البيكتكنكلكجيػػا،كال تتحقػػؽ التطبيقػػات الناجمػػة عػػف     
كالتكنكلكجيػػػة، فعمػػػـ التقنيػػػة الحيكيػػػة عمػػػـ متعػػػدد الجكانػػػب كيعتمػػػد عمػػػى الكثيػػػر مػػػف العمػػػـك األخػػػرل 

قػػة كالكيميػػاء الحيكيػػة كعمػػـ الكراثػػة كعمػػـ كالفيزيػػاء األحيائيػػة التطبيقيػػة كالكيميػػاء كعمػػـ األحيػػاء الدقي
األحيػػاء الجزيئػػي كعمػػـ اإلنزيمػػات كالكيميػػاء التحميميػػة كعمػػـك األغذيػػة كاليندسػػة الكيميائيػػة كاألحيػػاء 

  .(ٕ،ََِٕالمجيرية الصناعية كغيرىا )قنديؿ 
       
يحدثيا العمـ في  كليذا كاف البد أف يطمع الفرد المتعمـ عمى ىذه التطبيقات كالتغييرات التي    

مجاؿ البيكتكنكلكجيا لكي يصبح قادرا عمى فيـ كتفسير ىذه التغيرات في محيطو كتجنبيا أك 
كانطبلقا مما سبؽ ظيرت أىمية البيكتكنكلكجيا كاتجاه جديد  ،معالجتيا كالتحكـ بيا أك التكيؼ معيا

 .المستكيات ليفرض نفسو عمى مناىج البيكلكجيا كبرامجيا في مختمؼ المجاالت ككافة
  

كفي كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر العربي األكؿ حكؿ التكنكلكجيا الحيكية كالتعميـ " أف مصطمح      
البيكتكنكلكجي ظير في السبعينات مف القرف الماضي حتى أصبح ىذا المصطمح كاسع االنتشار 

ذا ما ت كفر التعمـ الجيد كالتدريب كيؤثر تأثيرا كبيرا عمى حياتنا اليكمية كأسمكب حياتنا بكجو عاـ، كا 
كالكائنات الدقيقة كالكيمياء الحيكية، كالبيكلكجيا  المناسب في العمكـ الدراسية مثؿ عمكـ الكراثة،

نو يمكننا أف إالجزئية،  التطكر في برامج البحكث ذات العمقة كالتعامؿ الكراثي في النبات كالحيكاف ف
كلتحقيؽ ذلؾ يتعيف عمى  ،في التطكر العالمينكفر احتياجاتنا كنككف قادريف عمى اإلسياـ 

مكانيات  رئيسيان  المؤسسات التعميمية أف تمعب دكران  في تعميـ كتكعية مكاطني المستقبؿ عف قيمة كا 
 .(ُِٖ: ََِِحد العمـك الرئيسية في القرف الحالي")عمي،أالتكنكلكجيا الحيكية التي تعتبر بحؽ 

 
ىـ المجاالت التي تستكعب ىذه التطكرات كالتغيرات أعاـ مف كتعد مناىج العمكـ في التعميـ ال    

كلذا فقد كاف لزاما عمى  ،الناتجة عف التقدـ المعرفي كالتقني ألنيا تقدـ ألكبر شريحة في المجتمع
المؤسسات التربكية كالتعميمية إعادة النظر في نظميا التعميمية مف جميع الجكانب بما يساعد عمى 

كالتغيرات بحيث تتخذ مف العمـ كالتقنية محكرا مف المحاكر الرئيسة التي تبنى  مكاجية ىذه التحكالت
حكليا مناىج العمـك بيدؼ تساعد الطمبة عمى اكتساب ثقافة عممية كتقنية تمكنيـ مف فيـ اآلثار 
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عداد  المتبادلة بيف العمـ كالتقنية كالمجتمع كتساعدىـ في اتخاذ قرارات كاعية في الحياة اليكمية كا 
الطالب ليصبح مكاطنا قادرا عمى االستيعاب الكاعي لمتقنية كاكتساب الميارة في التعامؿ معيا 

نتاجيا كتطكيرىا كتسخيرىا لخدمة المجتمع  كلككف مناىج العمكـ في (. ّ: ََِٗ)المقطرم،كا 
 مراحؿ التعميـ العاـ ذات أىمية كبرل ك دكر رئيس في التقدـ ك االزدىار في شتى المجاالت التي
تيـ األفراد ك المجتمعات فقد بذلت جيكد متعددة لتطكر مناىج العمكـ كمف اجؿ تحقيؽ ىذا التطكر 
تـ عمؿ العديد مف المشاريع العالمية كمنيا حركة إصبلح مناىج العمكـ في ضكء التداخؿ بيف العمـ 

الدكلية كمف  ك التكنكلكجيا كالمجتمع كتشير تكصيات بعض المؤتمرات كالندكات العممية المحمية ك
 ِٖ-ِٓ) "مناىج العمكـ لمقرف الكاحد كالعشريف رؤية مستقبمية"ضمنيا المؤتمر العممي الثالث 

الجمعية المصرية لمتربية  ""نحك تربية عممية أفضؿ المؤتمر العممي السابعك , (ـُٗٗٗيكليك
يرات المؤتمر التربكم األكؿ "التربية في فمسطيف كتغك ، (ـََِّيكليك َّ -ِٕ")العممية

ج التعميـ كاإلعداد لمحياة عشر "مناىالمؤتمر العممي الخامس ، ك ـ(ََِْنكفمبر-ِْ- ِّالعصر")
إلى ضركرة تقكيـ  (ََِّيكليك ِِ-ُِ" الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس)المعاصرة

مناىج العمكـ في ضكء مستحدثات كقضايا القرف الكاحد كالعشريف كي تتمكف مف إعداد المكاطف 
مميا ك تكنكلكجيا ك المزكد بميارات كأساليب التفكير كما يترتب عمى ذلؾ مف مجاالت مستحدثة ع

 .لعمميات البحث في التربية العممية في المستقبؿ
 

ف ما يحممنا عمى االىتماـ بتطكير ك تعميـ ك تعمـ العمكـ ىك التنبؤ الصعب بالتغيرات       كا 
لكننا نشيد اليكـ تغيرات عممية مشاىدة مف دكف شؾ  العممية التي سكؼ تحدث خبلؿ ىذا القرف

عمى كافة المجاالت العممية إف التجاكب األمثؿ ك السميـ لمكـ المعرفي اليائؿ ك التقدـ العممي إنما 
يككف بصياغة ك إعداد مناىج لمعمـك تساير تمؾ التطكرات ك تكاكب متطمبات ك قضايا العصر 

لمقررات الدراسية بحيث تأخذ في عيف االعتبار اإلنجازات عمى أف يتـ تفعيؿ تمؾ المناىج ك ا
 .(ََٓ: ََِّ،الصانع (يدىا العالـالعممية التي ش

      
( "أف ىناؾ ضركرة ممحة لدراسة المنجزات البيكلكجية كعامؿ مف ٖٕٔ: ٖٗكيرل شاىيف )     

ت الثقافة العامة التي العكامؿ المحددة لمستقبؿ الثقافة كالبشرية بكصفيا دعامة أساسية مف دعاما
ينبغي أف يتزكد بيا المعمـ كالمتعمـ لكي يستطيع أف يكاجو الحياة كحتى يفيـ نفسو كمحيطو الحيكم 
كحتى ال يتعرض ألخطار الجيؿ القاتؿ بأمكر تمس حياتو في الصميـ كتحدد مستقبمو" كقد أجريت 

مية كالتكنكلكجية مثؿ دراسة إسماعيؿ العديد مف الدراسات التي اىتمت بالمستحدثات البيكلكجية كالعم
(، كما أكدت بعض الدراسات عمى تطكير مناىج العمكـ بحيث ََِِ(، دراسة الزعانيف ) َََِ)

دراسة ك  (،ََِْدراسة المكلك) تتضمف المستحدثات الحيكية لتساير التطكر العممي كالمتزايد مثؿ



 

5 

اىتمت باقتراح برامج أك مقررات أك  كقد أجريت دراسات ،(ُٕٗٗكدراسة السايح) (،ََِِالمييى )
(،عبد ََُِالفتكح) (، أبكََِٖكحدات دراسية في مجاؿ المستحدثات البيكلكجية مثؿ عمياف)

ك يتضح مف خبلؿ ىذه الدراسات ك البحكث كجكد قصكر كاضح  ،(ُٖٗٗ(، شبارة)َََِالفتاح)
كالمستحدثات التي يحتاج إلييا في مناىج العمكـ بالمراحؿ الدراسية المختمفة في مكاكبة التطكرات 

كؿ فرد كأجمعت بعض الدراسات عمى ضركرة تضميف المستحدثات البيكلكجية في محتكل مناىج 
 (.ََِّدراسة عبد الكريـ )ك (، ََِّالعمـك لمقرف الحالي كمف ذلؾ دراسة أبك الفتكح )

 
مستمرة لممناىج كبما أف النظاـ التعميمي في مجتمعنا الفمسطيني بصدد عمميات تطكير     

الذم مر إعداد المكاطف العصرم الممـ بالمعارؼ البيكلكجية المستحدثة األ يساىـ فيالتعميمية 
يستمـز تكافر معمـ عمكـ معاصر مستنير كمتفيـ لتمؾ المعارؼ البيكلكجية المستحدثة كتطكير برامج 

كالتي مف شأنيا مساعدة ، اسبةإعداد المعمـ كتقكيميا كاستخداـ األساليب ك النماذج التدريسية المن
  .ف يصبحكا مفكريف لدييـ القدرة عمى فيـ القضايا البيكتكنكلكجية في الحياة المعاصرةأالطمبة عمى 

كبتحميؿ نتائج بعض الدراسات السابقة التي أجريت في بعض الببلد العربية كالتي اىتمت بتدريس 
(، ََُِ( ،عمي)ََِّلكسيمي )ا(، ََِّـ)عبدالكري (،ََِٖالبيكتكنكلكجيا كمنيا دراسة كامؿ )

الية تدريس البيكتكنكلكجيا في تنمية فيـ عكلقد أكدت ىذه الدراسات عمى ف ،(ُٗٗٗكسعكدم)
 المستحدثات البيكلكجية كاالتجاه اإليجابي نحك مستحدثات البيكتكنكلكجيا.

     
ا يستجد مف قضايا لضركرة استمرارية تحميؿ ك تقكيـ مناىج العمكـ في ضكء م كنظران      

كمستحدثات عممية ك حيكية ك تكنكلكجية ك تطكرىا بما يبلئـ الفرد كالمجتمع فقد جاءت ىذه 
الدراسة لتمقي الضكء عمى مدل تضميف القضايا البيكتكنكلكجية بمحتكل مناىج العمكـ كمدل فيـ 

 طمبة الصؼ العاشر ليا.
 

 مشكمة الدراسة:
 ؟طمبة الصف العاشر ليا فيم نة بمحتوى مناىج العموم ومدىما القضايا البيوتكنولوجية المتضم

 و ينبثق عن السؤال الرئيس األسئمة التالية:
 ممرحمة األساسية؟ل ما القضايا البيكتكنكلكجية التي ينبغي تضمينيا في محتكل مناىج العمكـ-ُ
 األساسي؟لمصؼ الثامف ما مدل تكافر القضايا البيكتكنكلكجية في محتكل منياج العمـك  -ِ
 لمصؼ التاسع األساسي؟ما مدل تكافر القضايا البيكتكنكلكجية في محتكل منياج العمـك  -ّ
 لمصؼ العاشر األساسي؟ما مدل تكافر القضايا البيكتكنكلكجية في محتكل منياج العمـك  -ْ
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اىج ما مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي لمقضايا البيكتكنكلكجية المتضمنة بمحتكل من -ٓ
 العمكـ؟

طمبة الصؼ ( في مستكل فيـ  ≤ α0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -ٔ
 العاشر األساسي لمقضايا البيكتكنكلكجية تعزل إلى الجنس؟

 
 ض الدراسة:و فر 
                                                          ال يصؿ مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي لمقضايا البيكتكنكلكجية                               -ُ

 (. 75%)إلى حد الكفاية 
طمبة الصؼ ( في مستكل فيـ ≤ α0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -ِ

 العاشر األساسي لمقضايا البيكتكنكلكجية تعزل إلى الجنس.
 

 :أىداف الدراسة
يا البيكتكنكلكجية ك التي ينبغي تضمينيا في محتكل مناىج تيدؼ الدراسة إلى تحديد القضا -ُ

 .العمـك لممرحمة األساسية
 تحديد مدل تكافر القضايا البيكتكنكلكجية في محتكل مناىج العمـك لمصؼ الثامف  -ِ
 تحديد مدل تكافر القضايا البيكتكنكلكجية في محتكل مناىج العمـك لمص التاسع. -ّ
 كنكلكجية في محتكل مناىج العمـك لمصؼ العاشرتحديد مدل تكافر القضايا البيكت -ْ
 معرفة مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي لمقضايا البيكتكنكلكجية. -ٓ
طمبة الصؼ العاشر األساسي لمقضايا البيكتكنكلكجية تحديد مدل كجكد فركؽ في مستكل فيـ  -ٔ

 تعزل إلى الجنس.
 

 :أىمية الدراسة
لبلتجاىات التربكية العالمية ك الدكلية التي تحث عمى ضركرة تأتي ىذه الدراسة كاستجابة  -1

العمـك بما يستجد مف مكضكعات ك قضايا عممية تمس حياة األفراد ك  مناىجاإلحاطة مف قبؿ 
 كييسر حياتيـ. تثير تفكيرىـ

عميا تقدـ الدراسة قائمة لمقضايا البيكتكنكلكجية التي ينبغي تضمينيا في مناىج العمكـ لممرحمة ال -ِ
قد تفيد القائميف عمى تطكير مناىج العمكـ ك معدم الدكرات التدريبية  مف التعميـ األساسي

 لمعممي العمكـ.
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تقدـ الدراسة اختبارا لمقضايا البيكتكنكلكجية يكشؼ عف مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر  -ّ
تدريس العمكـ عند  البيكتكنكلكجية يفيد معممي العمـك ك الباحثيف في مجاؿ المناىج كلمقضايا 

 إعداد أدكاتيـ لمبحث.
 تفيد مخططي البرامج عند كضع المنياج. -ٓ

 
 :مصطمحات الدراسة

 تم تعريف المصطمحات إجرائيا:
 

 :محتوى مناىج العموم الفمسطينية
ف حقائؽ كمفاىيـ كمبادئ لمصفكؼ "الثامف، التاسع، العاشر" مما تتضمنو مناىج العمكـ الفمسطينية 

عد كنظريات كطرؽ تفكير كعمميات عممية كقيـ كميارات مختمفة تحقؽ أىداؼ التربية ك قكانيف كقكا
  ة.العممية في المجتمع الفمسطيني ضمف اإلمكانات المادية ك البشري

 
 تعريف القضايا البيوتكنولوجية:                        

لصنع ت الحية التي تستخدـ الكائناالت عمـ البيكلكجيا ك كؿ ما ىك جديد في بعض مجا
اء دقيقة تحسيف النباتات أك الحيكانات أك لتطكير أحيأك تعديؿ منتج بيكلكجي ما أك 

 ة .ألساسياالتي ينبغي تضمينيا في  مناىج العمـك لممرحمة لغرض استخدامات معينة ك 
 

 تعريف مستوى الفيم:
معرفي كيتضمف ذلؾ قدرة امتبلؾ الطالب لمفاىيـ القضايا البيكتكنكلكجية كتمثميا في بنائو المدل 

معمكمات جديدة بناءاه عمى استنتاج الطالب عمى تفسيرىا كشرحيا ك إعادة صياغتيا بمغتو الخاصة ك 
كيقاس في ىذه الدراسة مف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطمبة في  ،استيعابو ليذه المفاىيـ

 ر مؤشرا لتحقيؽ ىذا المستكل.% مف الدرجة الكمية لبلختبإٓاالختبار المعد لذلؾ كتعتبر نسبة
 

 حدود الدراسة:
 الدراسة الحالية عمى: اقتصرت 

تحميؿ محتكل منياج العمكـ لمصفكؼ الثامف كالتاسع كالعاشر األساسي مف العاـ  -
طمبة الصؼ العاشر في قطاع غزة التابعة ،كما اقتصرت العينة عمى (َُُِ-ََُِ)الدراسي

 ( في مديرية غرب غزة.َُُِ-ََُِراسي )لكزارة التربية ك التعميـ لمعاـ الد



 

 
 

 انفصم انثاني

 اإلطـار اننظــري

 حذريس انقضايا انبيوحكنونوجيت يف يناهج انخعهيى انعاو

 
 

 املضااي امبيوحكنوموحية 

  املرشوػات واملؤمترات امؼاملية يف امبيوحكنوموحيا 

 املضااي امبيوحكنوموحية يف مناجه امخؼومي امؼام 

  يوحكنوموحيةاملضااي امب رشح 
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 الفصــــل الثـــاني
 اإلطـــــار النظــري

 القضايا البيوتكنولوجية في مناىج التعميم العام
 

، فقد شيدت العقكد تطكرت المعرفة الحيكية في اآلكنة األخيرة تطكرا مذىبل في جميع المجاالت
لذا يعد  ،يكية كتطبيقاتياالماضية طفرة ىائمة في مجاؿ العمكـ البيكلكجية كالتقنيات الحالثبلثة 

فقد أصبحت الحياة  ،تدريس القضايا البيكتكنكلكجية ضركرة في ظؿ ىذه التطكرات العممية الجديدة
لفرد إعدادا عمميا األمر الذم يتطمب إعداد ا ،اليكمية أكثر تأثرا بالتطبيقات العممية كالتكنكلكجية

ما يجرم مف حكلو كيتمكف مف السيطرة أك ال بد مف المتعمـ أف يككف عمى دراية بكتكنكلكجيا، ك 
عرضيا عمى الطبلب ، كذلؾ يتـ بإثارة ىذه القضايا ك التغيير أك التأقمـ مع ىذه التغيرات في حياتو

صدار األحكاـ المناسبة فيما يمي عرضا ك  .في صكرة تتيح ليـ الفرصة لممناقشة كاتخاذ القرارات كا 
المؤتمرات التي المشركعات ك الدكلية ك نظمات العالمية ك لكجية كجيكد الملمفيكـ القضايا البيكتكنك 

 .أكصت بيا في مجاؿ البيكتكنكلكجيا كتدريسيا
 
  القضايا البيوتكنولوجيةتعريف: 
 التقنيات التي تستخدـ الكائنات الحية  بأنيا( القضايا البيكتكنكلكجية ُٓ: ََِٗ)يعرؼ الشيرم
لتطكير  أكالحيكانات  أك لتحسيف النباتات كأتعديؿ منتج بيكلكجي ما  أكبعض مكادىا لصنع  أك

 .دقيقة لغرض استخدامات معينة أحياء
 ( أنيا كؿ ما ىك جديد في مجاؿ العمكـ البيكلكجية كاليندسة الكراثية ُّٔ: ََِٖ)كامؿ تعرفيا

مف النكاحي  نبات ( –حيكاف  –كما تسفر عنو الدراسات الخاصة بدراسة الكائنات الحية )إنساف 
 كالفسيكلكجية .الكراثية 

 العممية لممستحدثات البيكلكجية التي  العمميةالتطبيقات  بأنيا( ْْ: ََِٕ)كيعرفيا العميمي
جاتيا مف خبلؿ بعض التقنيات لمحصكؿ نتم أكمنيا  أك أجزاءتستخدـ فييا بعض الكائنات الحية 

 .عمى منتجات متنكعة في مجاالت متعددة 
 عمـ الذم يبحث في مجاؿ العمميات التطبيقية لكظائؼ ال بأنيا( ٓ: ََِٔ) المشيقح كتعرفيا

 .(ُٓ: ََِٗ)الشيرم، كالعمميات لخدمة الفرد كالمجتمع األجيزةمف  كاإلفادةالبيكلكجية  األعضاء
 مجمكعة متفاعمة مف التقنيات تتكامؿ فييا مجاالت التقدـ  بأنيا( َّٓ: ََِْ)مطاكعا يعرفي

التحكؿ  إمكانياتاالستفادة مف  أخرلياة كمف جية الح أسرار آلياتالتي تقترح مف جية فؾ 
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)بابطيف  كالتراكيب لمخبليا لتكفير منتجات غاية في التعقيد الكيميائي بؿ كحتى كائنات حية
،ََِٔ :ِْ). 
 اتجاه حديث في عمـ البيكلكجيا تشترؾ فيو عمـك كثيرة  بأنيا( ُّٔ:  ُٗٗٗ)سعكدم ياكتعرف

الحيكية كالبيكلكجيا الجزيئية ...كغيرىا مف العمكـ كيتعامؿ فيو  عمـ الكائنات الدقيقة ك الكيمياء
 مف قبؿ. إلنتاجيابعض عناصرىا أك مؤىمة كراثيا  أكمع المادة الحية  اإلنساف

 ( بأنيا تكامؿ التقانات التي تيسر حسف استخداـ الكائف الحي أك ٕٔٔ: ُٖٗٗ)شاىيف كيعرفيا
 الطرؽ البيكلكجية التقميدية أك بالطرؽ الحديثة.قصى منفعة سكاء بأبعض خبلياه لمحصكؿ عمى 

 العمـ الذم يبحث في طرؽ تسخير معرفة العمـك الحياتية بأنيا (: ُٓٗٗ)المحاسنة كيعرفيا
البيكتكنكلكجيا تشمؿ  أفأم  ،اإلنسافكقائية لخدمة  أكبانية  أعماؿتقنية في  ألغراضكتطبيقاتيا 

مف جية كبيف منظكمة العمكـ الحياتية مف جية  العمـ المختمفة أفرعحالة مف التداخؿ بيف 
 (.ْْ: ََِٕ)العميمي،أخرل

 (:بأنيا اتجاه حديث في عمـ البيكلكجيا تشترؾ فيو عمـك كثيرة منيا ُٓ: ُُٗٗ)يعرفيا رضكاف
 اإلنسافعمـ الكائنات الدقيقة ،الكيمياء الحيكية ،البيكلكجيا الجزيئية... كغيرىا مف العمكـ كيتعامؿ 

منيا باستخداـ التقنيات الحديثة  األيضبعض منتجات  أكبعض عناصرىا  أكالحية  مع المادة
المكاد  إلنتاجلتطكيع الكائنات الحية عف طريؽ التغير الكراثية  أكبالعمميات الحيكية  لئلسراع

 .(ِْ: ََِٔمف قبؿ )بابطيف، إلنتاجياالمرغكب فييا كالتي لـ تكف مؤىمة كراثيا 
  كالتطبيقات الحيكية التي تستخدـ فييا  لؤلنشطةالمدل الكاسع  بأنيا: (ُُٗٗ)يعرفيا ىكايت ك

 .(ّْ: ََِٕالحيكية)العميمي، الطبية التكنكلكجيا جاتيا متضمنةالكائنات الحية كمنت
  استخداـ الكائنات  بأنيا(: البيكتكنكلكجيا َُٗٗ)الجمعية االسترالية لمتكنكلكجيا الحيكيةؼ تعر

 في عبلجو لئلنسافالغذاء كالعقاقير الكيميائية المفيدة  إلنتاجة كالحيكانية الدقيقة كالخبليا النباتي
 (.ّْ: ََِٕ)العميمي،طبيان 
 

 ىذه التعريفات تتفق عمى ما يمي : أنومن خبلل استقراء التعريفات السابقة وجدت الباحثة 
 .اتجاه حديث في عمـ البيكلكجياالقضايا البيكتكنكلكجية  -
 .جاتياتمن أكمنيا  أك أجزاءنات الحية تستخدـ فييا بعض الكائ -
 .تتطمب البيكتكنكلكجيا الجمع بيف مجاليف ىما العمـ ك التكنكلكجيا -
 تضـ البيكتكنكلكجيا العديد مف الطرؽ المتنكعة الستخداـ الكائنات الحية أك منتجاتيا. -

 
ىي التطبيقات  :أنياعمى  إجرائياف الباحثة تعرؼ القضايا البيكتكنكلكجية إكبناء عمى ذلؾ ف    

لصنع أك تعديؿ منتج بيكلكجي ما أك التي تستخدـ الكائنات الحية العممية لممستجدات البيكلكجية ك 
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كالتي مفيدة لئلنساف  تحسيف النباتات أك الحيكانات أك لتطكير أحياء دقيقة لغرض استخدامات معينة
 .ساسيينبغي تضمينيا في  مناىج العمـك لممرحمة العميا مف التعميـ األ

 
  في البيوتكنولوجيا: العالمية وعات والمؤتمراتر المش 
 
 Biological science curriculum)مشروع دراسة مناىج العموم البيولوجية  .1

study,1998): 
( التربية البيكلكجية في المرحمة الثانكية مف إصبلحتطكير ) إلىكييدؼ مف ىذا المشركع    
بيف المفاىيمي لو كبياف طبيعة العبلقة  األساسضيح تك طبيعة عمـ البيكلكجي ك  إبرازخبلؿ 

تطبيقات البيكلكجي في  كأىميةحتى يشعر المتعمـ بقيمة  ،المجتمعالبيكلكجي كالبيكتكنكلكجي ك 
التكنكلكجيا المفاىيـ البيكلكجية المستحدثة في مجاؿ ك  قدـ المشركع مجمكعة مف التقنياتف. حياتو

 :(ُْٖ: ََِٖ)كامؿ، نيا بمناىج المرحمة الثانكية كىيالتي يجب تضميالحيكية كالكراثية ك 
 .التكاثر أثناءترتيب الجينات  إعادة –
 .ترتيب الجينات ينتج صفات جديدة إعادة – 
 .األحياءالجينات ىي العممة الكراثية المتبادلة في عالـ  – 
  .كيفية التحكـ في بعض العمميات اليندسة الكراثية – 

  .التجارب الكراثية إجراءمة عند البلز  األمافاحتياطات  –
البشرم بما ال يسمح بكجكد شخصيف ليما نفس الترتيب في القكاعد  DNAالتكليفات الجديدة مف –

  .النيتركجينية
  .عيكب كراثية أمراض أككيفية التعرؼ عمى الجينات المسؤكلة عف ظيكر  –
 في المعمؿ. DNAكيفية التعامؿ مع المكاد الكراثية كتجارب  –
 
 (:UNESCO:1990)مشروع اليونسكو لتدريس التكنولوجيا الحيوية  .2

ف تستكعبو أالتكنكلكجية بمنظمة اليكنسكك برنامجا يتضمف ما يمكف قدـ قطاع التربية العممية ك 
في  ألىميتيا ،مناىج البيكلكجيا مف التقنيات المستحدثة البيكلكجية الحيكية في المرحمة الثانكية

سكؼ  البيكتكنكلكجياحرماف الطبلب مف الفيـ الصحيح  أفل كاضعكا المناىج ير ك  ،الحياة المعاصرة
قرارات سميمة تكجو  إنجازعف ك  ،ظيكر جيؿ مف العاجزيف عف مسؤكليتيـ في المستقبؿ إلىيؤدم 

قد اشترؾ مجمس التربية البيكلكجية ك  .يككف مسيطرا عمييا فأىذا العمـ لخدمة البشرية بدال مف 
قائمة  إعدادالتكنكلكجية في لكجية مع قطاع التربية العممية ك لمعمكـ البيك كاالتحاد الدكلي 
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شممت ىذه القائمة ثماني ك  ،مينيا بمناىج المرحمة الثانكيةالمفاىيـ التي يجب تضبالمكضكعات ك 
 :(ُْٗ: ََِٖ)كامؿ، مكضكعات رئيسة ىي

 عمـ الكائنات الحية الدقيقة  -
 البيكلكجيا الجزيئية  -
 ة الكيمياء الحيكي -
 الكراثة  -
 اليندسة الكراثية  -
 التكنكلكجيا الحيكية  -
 بيكلكجيا الخمية  -
 تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية  -
 
 :(N.C.B.J,1991)المركز القومي لمتربية البيوتكنولوجية بالمممكة المتحدة  .3

 اإليجابيةييدؼ تنمية المعرفة ك الكعي ك االتجاىات  ُُٗٗ أكتكبرنظـ كرشة عمؿ في 
لتحقيؽ ذلؾ اقترح تضميف ك  ،عمميف تجاه المستحدثات في مجاؿ التكنكلكجيا الحيكيةلمطبلب كالم

 إلى باإلضافة ، بعض المكضكعات في ىذا المجاؿ بمناىج المدارس عمى اختبلؼ مستكياتيا
 (:ُّٔ: ََِِ)عمي،كمف ىذه المكضكعات ،المعمميف إعدادبرامج 

  .لحيكيةالمفيـك العاـ لممستحدثات في مجاؿ التكنكلكجيا ا -
  .مجاالت استخداـ التكنكلكجيا الحيكية -
 .الميارات في استخداـ التكنكلكجيا الحيكية -
 
 :(E.J.B.E,1991مشروع المبادرة األوروبية لمتربية البيوتكنولوجية) .4

استيدؼ المشركع تشجيع الفيـ العاـ لممستحدثات البيكتكنكلكجية مف خبلؿ برامج إعداد ك    
، عمى اختبلؼ مستكياتيا بمكضكعات التكنكلكجيا الحيكيةقررات المدارس ، ككذلؾ متدريب المعمـ

بالمممكة المتحدة بتنظيـ كرشة القكمي لمتربية البيكتكنكلكجية  في إطار ىذا المشركع قاـ المجمسك 
 (:ِِٓ: ََُِقد حددت األىداؼ التالية ليذه الكرشة )عمي،، ك ُُٗٗعمؿ في أكتكبر 

  تجاىات اإليجابية لممعمميف ك الطبلب تجاه المستحدثات في تنمية المعرفة ك الكعي ك اال -
 مجاؿ التكنكلكجيا الحيكية.

 تنمية الميارات في مجاؿ إدارة المكارد الحيكية. -
 تضميف ذلؾ في محتكل المنيج. -
 نشر ذلؾ عبر البمداف األكربية. -
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 مراجعة ذلؾ باستمرار بما يكاكب احدث التطكرات المستقبمية في ىذا المجاؿ.  -
 
 :(,NCR  (1990 القومي األبحاثتقرير مجمس  .5

عمى ضركرة بناء  أكدك  ،تناكؿ ىذا التقرير التربية البيكلكجية في المرحمة قبؿ الجامعية    
في عمـ البيكلكجي مع ربط ىذه  األساسيةمناىج البيكلكجي بالمرحمة الثانكية عمى المفاىيـ 
لمنباتات  فيمو لنفسو كك  اإلنسافيـ معارؼ المفاىيـ بالحياة لتكضيح كيؼ تشكؿ ىذه المفاى

لتعمـ الكثير مف مقررات البيكلكجي ىناؾ حاجة ممحة  أفحيث  ،لمبيئة مف حكلوكلمحيكانات ك 
مف المبادئ العامة التي تمثؿ ىيكؿ تبني عميو  صغيرالتي يتككف كؿ مقرر منيا مف عدد 

 ،لكجية المستقبمية عمى ىذا الييكؿكما يمكف الطبلب مف بناء معارفيـ البيك  ،مناىج البيكلكجي
الطاقة ك  -التطكر –البيكلكجيا الجزيئية  –تشمؿ ىذه المبادئ العامة فركع : بيكلكجيا الخمية ك 

مع تدريس المفاىيـ المرتبطة بتمؾ المحاكر باستخداـ  ،البيئة –النمك ك التكاثر  -الكراثة -األيض
 :(ْٔ-ْٓ: ََِٖ)افعميالمجمس باآلتي  أكصىكما  ،االستقصاء أسمكب

بلب ك البعد يمـ بيا جميع الط أفضركرة التأكيد عمى المفاىيـ ك المبادئ الرئيسة التي يجب  -
 .عف المفاىيـ المفككة

  .يكضح ارتباطيا بالحياة كبمغة يفيميا جميع الطبلب بأسمكبتقديـ المناىج البيكلكجية  -
كاالستقصاء كتشجيع المناقشات بيف  تعمـ المفاىيـ البيكلكجية باستخداـ المبلحظات كالتجارب -

  .جؿ تحسيف التربية البيكلكجيةأالطبلب كبعضيـ البعض لمكشؼ عف جكىر المادة كذلؾ مف 
 

  :لمتقدم العممي األمريكيةالجمعية  أعدتوالذي  2661مشروع  .6
اشترؾ فيو عدد كبير مف ك  ،األمريكييفنشر التنكر العممي لدل جميع  إلىييدؼ المشركع     
-ُْ: ََِْ)زيتكفيكردىا  يمر المشركع بثبلثة مراحؿك  ،مماء كالمتخصصيف كخبراء التربيةالع
ِْ:) 

 :األكلىالمرحمة 
المعرفة ، الميارات، كاالتجاىات التي ينبغي لكؿ الطبلب اكتسابيا مف ممارستيـ  كفييا حددت  

تذليؿ الحدكد الفاصمة بيف في المدرسة كالتأكيد عمى الترابط بيف العمكـ كالرياضيات كالتكنكلكجيا ك 
المجاالت المعرفية المختمفة كأيضا التأكيد عمى تشجيع ميارات التفكير العميا كالحاجة إلى تقديـ 

   .العمـ كمؤثر كمتأثر بالمجتمع
  :المرحمة الثانية

 ،المتنكعةنماذج مف المناىج المتتابعة ك  مف العمماء ك المربيف العممييف بإعدادفريؽ  تكلىكفييا   
 كقد أشار إلى ضركرة حذؼ مكضكعات معينة كانت ليا أىمية في العمـك التقميدية.
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  :المرحمة الثالثة
فييا تنفذ مخرجات المرحمتيف السابقتيف المرحمة إلى داخؿ القرف الكاحد كالعشريف ك كتستمر ىذه   

 عمى نطاؽ أكسع.
   مر البيكلكجية عمى ىامش مؤت لجنة تدريس البيكلكجيا التابعة لبلتحاد الدكلي لمعمكـ اجتماع .7

تركيز الجيكد  إلىقد دعت ك  ،ُٖٓٗالمستقبمية  اإلنسافاحتياجات تدريس العمكـ كالتكنكلكجيا ك 
 ع عمى عدد مف المشركعات مف بينيا التكنكلكجيا الحيكيةاخبلؿ الفترة التي تمت االجتم

 .(ُِ: ُٖٗٗ،)شبارة
 
جؿ أمف  (UNESCO:1990)ظمة اليكنسككدراسة قاـ بيا قسـ العمـك كالتكنكلكجيا بمن .8

تضميف بعض المكضكعات في مجاؿ التكنكلكجيا الحيكية بمراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي حددت 
 (: ُّٔ: ََِِ)عمي، المكضكعات التالية

  .مفيـك التكنكلكجيا الحيكية -
  .تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية -
  .تاريخ ك تطكر مبادئ التكنكلكجيا الحيكية -
  .االجتماعية لمتكنكلكجيا الحيكية المضاميف -
 
حددت كرشة العمؿ التي عقدت بمركز البحكث الزراعية باليند قائمة بمكضكعات التكنكلكجيا  .9

 اآلتي النباتي كالتي ينبغي تضمينيا بمراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي كالمتمثمة في اإلنتاجفي مجاؿ 
 :(ُّٔ: ََِِ)عمي،

  .الحيكية الزراعية السيما بالنسبة لمدكؿ النامية تطبيؽ مستحدثات التكنكلكجيا أىمية -
  .الزراعة التقميدية ك مستحدثات التكنكلكجيا الحيكية في ىذا المجاؿ أسمكبالتكامؿ بيف  -
  .األنسجةتطبيقات زراعة  -
  .تطبيقات البيكلكجيا الجزيئية في مجاؿ المكافحة الحيكية لآلفات -
  DNA.ػ تركيب ال إعادةتطبيقات تكنكلكجيا  -
 
 عمى المستوى العربي 
  :ََِٔمؤتمر التكنكلكجيا الحيكية لمزراعة ك الغذاء جامعة عيف شمس في مايك  .ُ
 أنياتناكؿ ىذا المؤتمر المكضكعات المتنكعة ك القضايا المتعمقة بالتكنكلكجيا الحيكية بحيث    

في العديد  حيث تدخؿ المعارؼ المتعمقة بيا ،العمكـ في العصر الحالي أىـكاحدة مف  أصبحت
  .مف التطبيقات
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  :ََِٗالمؤتمر الدكلي لمتقانة  الحيكية ك تطبيقاتو الخرطـك سبتمبر  .ِ
 األنسجةالمؤتمر التطبيقات التكنكلكجية منيا الجينكمات كالبركتيكميات كزراعة  أكراؽتناكلت    

 .كالخبليا الجذعية
 

  :تعميق عام عمى المشروعات
العربية في مجاؿ القضايا البيكتكنكلكجية ك  عات العالميةمف العرض السابؽ لعدد مف المشرك 

 عمى  التالي: أنيا أكدتكف مبلحظة مي
 .ةقضايا البيكتكنكلكجيالدراسة  أىمية -
  .البيكتكنكلكجيا إنجازاتك  أىمية إدراؾ ضركرة -
 أكدت عمى تقديـ المفاىيـ البيكلكجية بأسمكب يكضح ارتباطيا بالحياة ك بمغة يفيميا الطمبة. -
كدت عمى ضركرة تضميف القضايا البيكتكنكلكجية في برامج إعداد المعمميف كمناىج العمـك أ -

 .كالبيكلكجي
 أكدت عمى استخداـ األساليب ك الطرؽ التدريسية المناسبة في تعمـ المفاىيـ البيكلكجية .  -
دلة التركيز عمى بعض القضايا مثؿ اليندسة الكراثية ،إعادة ترتيب الجينات، األغذية المع -

 كراثيا، تطبيقات زراعة األنسجة.
لمطبلب ك المعمميف تجاه المستحدثات في مجاؿ  اإليجابيةاالتجاىات ك  تنمية المعرفة -

 البيكتكنكلكجيا. 
 ضركرة مكاكبة أحدث التطكرات كالمستجدات  المستقبمية في البيكتكنكلكجيا. -
جية التي ينبغي تضمينيا في ساىمت في بناء قائمة بالمكضكعات كالمفاىيـ كالقضايا البيكلك   -

 مناىج العمكـ.
 
  :قائمة القضايا البيوتكنولوجية 

األجنبية لتحديد مدل تضميف القضايا البيكتكنكلكجية في العربية ك أجريت العديد مف الدراسات   
برامج البيكلكجي كمناىج التعميـ العاـ كمدل فعالية برامج مقترحة في تدريس القضايا 

كيفية ددا مف القضايا البيكتكنكلكجية ك ما اىتمت بعض الدراسات باقتراح عك ،البيكتكنكلكجية
 كقد اختمفت ىذه القضايا مف دراسة ألخرل كاف منيا: ،معالجتيا في المناىج

قائمة مستحدثات التكنكلكجيا الحيكية كاشتممت حيث أعدت ( ُِٖ-ُُٖ: ُٗٗٗ)سعكدم  دراسة
 عمى ست محاكر كىي:

 راثيةتكنكلكجيا اليندسة الك  .ُ
 تكنكلكجيا االستنساخ  .ِ
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 تكنكلكجيا العبلج بالجينات  .ّ
 تكنكلكجيا التكاثر البشرم .ْ
 تكنكلكجيا تنظيـ النسؿ .ٓ
 تكنكلكجيا زراعة ك تصنيع األعضاء البشرية .ٔ
 

 ( في ست مكضكعات رئيسة كالتالي:ِٔ: ََِٕ)كيجمميا العميمي
 مدخؿ لمتكنكلكجيا الحيكية ك عممياتيا  .ُ
 اثيةتكنكلكجيا اليندسة الكر  .ِ
 تكنكلكجيا المجاؿ الصحي .ّ
 تكنكلكجيا التحكير الكراثي في النبات  .ْ
 تكنكلكجيا التحكير الكراثي في الحيكاف  .ٓ
 التكنكلكجيا الحيكية بيف المنجزات ك المخاطر  .ٔ
 
 :ة القضايا البيكتكنكلكجية كحصرتيا في ست محاكر ىيقائم ( ُٓٔ: ََِٖ)قد قدمت كامؿ ك 

 التقنيات الكراثية المستحدثة .ُ
 تقنية التكاثر البشرم  .ِ
 تقنيات االستنساخ .ّ
 تقنية اليندسة الكراثية .ْ
 تقنية العبلج الجيني  .ٓ
  األعضاءتقنية زراعة  .ٔ
 

 ( في اآلتي :ُُّ: ََِٗ)ك يجمميا الشيرم
 التقنية الحيكية .ُ
 اليندسة الكراثية .ِ
 االستنساخ .ّ
 اإلخصاب الصناعي .ْ
 تقنية تحديد جنس الجنيف ك التحكـ في صفاتو .ٓ
 اإلجياض .ٔ
 النسؿ تنظيـ .ٕ
  األعضاءنقؿ ك زرع  .ٖ
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 مما سبؽ يتضح االتفاؽ عمى القضايا التالية:
 تكنكلكجيا اليندسة الكراثية -
 تكنكلكجيا االستنساخ -
 تكنكلكجيا العبلج بالجينات -
 تقنية التكاثر البشرم -
 تقنية نقؿ ك زراعة األعضاء -

 
كلكجية فقد تـ تحديد كبالرجكع إلى الدراسات السابقة ك عدد مف المختصيف في مجاؿ العمـك البي

 القضايا البيكتكنكلكجية في ثمانية قضايا رئيسة يندرج تحتيا عدد مف القضايا الفرعية كىي:
 البيكتكنكلكجيا  -ُ
  تكنكلكجيا اليندسة الكراثية  -ِ
 تكنكلكجيا االستنساخ  -ّ
 البيكتكنكلكجيا ك الطب  -ْ
 تكنكلكجيا األسمحة البيكلكجية ك حرب الجينات  -ٓ
 البيئةك البيكتكنكلكجيا   -ٔ
 المعدلة كراثيا األغذية  -ٕ
 الحيكانات المعدلة كراثيا   -ٖ

 
   تضمين القضايا البيوتكنولوجية وتدريسيا في مناىج التعميم العام 

تعد قضية تضميف مكضكعات التكنكلكجيا الحيكية بالمناىج الدراسية مف القضايا األساسية في 
ة ال تستطيع مسايرة التقدـ العممي خطكة تطكير تمؾ المناىج ك مع التسميـ بأف المناىج الدراسي

بخطكة إال أف التطكرات السريعة كالمتبلحقة في مجاؿ التكنكلكجيا الحيكية ال سيما في مجاؿ العمـك 
البيكلكجية األساسية كالبيئية ككذلؾ العمـك الزراعية كالطبية قد دفع العديد بالمراكز العممية في ىذا 

ميف تمؾ المستحدثات بالمقررات الدراسية العامة بالمراحؿ المجاؿ إلى االىتماـ بمكضكع تض
الدراسية المختمفة كقد نشطت البحكث في مجاؿ تضميف مكضكعات التكنكلكجيا الحيكية بكجو عاـ 
بمحتكل المنيج الدراسي. كمف الدراسات التي تناكلت المستحدثات الحيكية دراسة أبك الفتكح 

حدث االبتكارات في ديمي أف تككف المقررات مسايرة ألاالكا( التي أكصت بالنسبة لئلعداد ُٖٗٗ)
 مجاؿ العمـ كمف ذلؾ :
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التشخيص المبكر االستنساخ  ،ؿ الحيكاني مثؿ : أطفاؿ األنابيبالتقنيات الحيكية في المجا .ُ
 ، العبلج بالجينات .لؤلمراض الكراثية

  التقنيات الحيكية في المجاؿ الزراعي مثؿ: إنتاج نباتات عبر جينية .ِ
إضافة مقررات في برامج إعداد معمـ األحياء مثؿ مقررات البيكتكنكلكجي لتتضمف اليندسة  .ّ

نتاج المضادات الحيكية كالبيكلكجيا الجزيئية كعمـ التغذية كالتمكث.  الكراثية كا 
 

ىـ المكضكعات كالمفاىيـ الحديثة في أك الفتكح في دراسة أخرل ىدفت إلى تحديد كتكصؿ أب
المعمكماتية( التي  -البيئية -التكنكلكجية –ء الناتجة مف الثكرات العممية )البيكلكجية مجاؿ عمـ األحيا

ىندسة  –ىـ ىذه المكضكعات ىي: اليندسة الكراثية أيرغب طبلب المرحمة الثانكية دراستيا إلى أف 
 .ندسة الكراثية في المجاؿ النباتيالي –اليندسة الكراثية في المجاؿ الحيكاني  -التناسؿ

 
( بتضميف مقررات األحياء في المرحمة الثانكية لممستحدثات ََِِأكصت نكاؿ شمبي)كما 

تمؾ البيكلكجية مع التأكيد عمى ما يرتبط بيا مف قضايا عممية ك اجتماعية ك أخبلقية ك دينية كمف 
يار ، بنكؾ الحيكانات المنكية، اختمة، التبرع بالبكيضاتاألـ البدي ،المستحدثات: أطفاؿ األنابيب

لتحكير الكراثي لمكائنات ، اأجنة حيكانات التجارب ،المكلكد ،تجميد األجنة االستنساخجنس 
( عمى تضميف المستحدثات الحيكية كالقيـ األخبلقية ََِٓكما أكدت دراسة الرقيبة) .الدقيقة

جينية لحرب الا ،ة الثانكية مثؿ: البصمة الكراثيةالمرتبطة بيا في محتكل مقررات األحياء لممرحم
كالطرؽ المختمفة لتحسيف اإلنتاج الحيكاني كالنباتي كاالستشارة الكراثية  ،كاليندسة األنزيمية
 كالفحص الجيني.

 
كينادم التربكيكف العمميكف في مختمؼ مناطؽ العالـ مع مطمع القرف الكاحد ك العشريف 

لتحاـ بيف ير فييا االناىج العمكـ ك التي يظبضركرة االختيار الدقيؽ لممكضكعات العممية في م
العمـ ك التقنية فيما يتكفر لدل المتعمـ مف تقنيات محمية ك مكارد طبيعية بحيث يشعر ىذا المتعمـ 
بقرب العمـك ك التقنية مف حياتو خصكصا في صفكؼ مرحمة التعميـ األساسي ك ترل ىذه الدراسات 

-ِّّ: َََِالقادـ )إسماعيؿ، ف ىذا يمثؿ تكجيا حديثا لتطكير مناىج العمكـ مع مطمع القرفأ
ّّٔ). 
ىـ المكضكعات المعاصرة كأظيرت أ( التي اىتمت بتحديد Geis,2002كىذا ما أكدتو دراسة )   

( مف القضايا العممية كالتقنية َُٖجرم باستخداـ البريد اإللكتركني عمى )أنتائج المسح الذم 
ثـ  ،الحيكية يمييا قضية إصبلح التعميـ احتمت في المقاـ األكؿ مكضكعات التقنية األكسع انتشاران 

 (.ْْ: ََِٔقضية حماية البيئة ... .)كامؿ، 



 

19 

حيث تـ  ،كلقد تـ تضميف البيكتكنكلكجي في مناىج المدارس الثانكية في كثير مف دكؿ العالـ
نتاج  ،تناكؿ مجاالت مثؿ االستنساخ كاستخداـ اليندسة الكراثية في إنتاج محاصيؿ جديدة كا 

ة مع مناقشة يدالنية ك استخداـ الحيكانات المعدلة كراثيا لتكفير األعضاء البشريمستحضرات ص
 (.َُ: ََِٗالبيكتكنكلكجيا)معكض ،القضايا األخبلقية كاالجتماعية المرتبطة باستخداـ كتطكر 

كما أكد عمى ذلؾ المؤتمر العربي األكؿ حكؿ التكنكلكجيا الحيكية كالتعميـ ك الذم نظمو مركز 
لعمـك بجامعة عيف شمس باالشتراؾ مع مكتب اليكنسكك كالمركز القكمي لمبحكث التربكية تطكير ا

 كالتنمية بالقاىرة عمى أىمية التركيز عمى إدخاؿ المفاىيـ الحديثة في مجاؿ التكنكلكجيا الحيكية
 .(ُِٗ: ََِِ)عمي،

 
يساىـ في  إلى أف تضميف مناىج البيكلكجي لممستحدثات البيكتكنكلكجيةكيشير جيمفكيؿ 

 (:َُٓ: ََِٗكذلؾ لما يمي )معكض ، ،تحسيف تعميـ ك تعمـ الطبلب لمبيكلكجي
ف تمؾ المستحدثات كثيرة تكفير كسيمة لكسب طبلب لدييـ الرغبة لدراسة البيكلكجي أل -

 الكركد في كسائؿ اإلعبلـ.
المثاؿ تكضيح التكامؿ بيف البحث العممي في مجاؿ البيكلكجي كالتطبيؽ الفعمي فعمى سبيؿ  -

البحكث األساسية عف بيكلكجيا الفيركسات التي تصيب البكتيريا أدت إلى تعديؿ الحمض 
 النككم الفيركسي ليككف بمثابة كسيمة نقؿ جينات معينة مف خمية إلى أخرل.

 تكضيح عديدا مف الجدؿ االجتماعي ك األخبلقي الحالي بشأف تمؾ المستحدثات  -
ف يتعرض الطبلب ليذه أتظير التكامؿ بينيا كيجب تشمؿ عديدا مف مجاالت البيكلكجي ك  -

 .التقنيات في مرحمة مبكرة مف حياتيـ
 

المجتمع ( إننا في حاجة إلى رفع الكعي العممي لممكاطنيف في ّٔ: ََِٖ)الجنزكرم يؤكدك 
لى تغذية الثقافة ك إشاعة التعمؽ بالعمكـ بينناك  ك أننا إذا نجحنا في ذلؾ فسكؼ يسكد لدينا نمط  ،ا 
تفكير العممي بما يساعد عمى االرتقاء بالمجتمع ك إعبلء قيمة العمـ كيساعد عمى أف نتفيـ ال

، عصرنا الذم أصبح لو مفردات لغكية جديدة تصطؼ اآلف لصنع قكاميس القرف الحادم كالعشريف
التكنكلكجيا عف االستعانة بيذه المفردات لتأميف حكارات ال لتي سيعجز مف يفكتو قطار العمـ ك اك 

ف دفع سبؿ إإننا إذا نجحنا في بناء المجتمع العممي ف .غنى عنيا مع شركائنا عمى ىذا الكككب
 .ىك ىدؼ التنمية فيك أيضا أداتيا فالمكاطف كما ،التنمية في ببلدنا سيصبح أكثر يسران 

 
كنظرا ألف المناىج الدراسية ىي أداة التربية في تحقيؽ أىدافيا كمع قناعة التربكيكف بضركرة 

فقد  ،ضميف المفاىيـ البيكلكجية التي تعرض ىذه اإلنجازات كالمكتشفات في مناىج التعميـ العاـت
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دعا الكثير مف التربكييف إلى عدـ االكتفاء بإدراج المفاىيـ البيكلكجية في مناىج الجامعات ك 
ا تكنكلكجيتدريس البيك  كيقترح ماؾ نرني ،المدارس الثانكية فقط بؿ تقديميا في كؿ مراحؿ التعميـ

 (.ُْٖ:ََِٖ)كامؿ، حتى سف العاشرةالبسيطة لمتبلميذ في المدارس ك 
 

إف المكاطف العربي إذا لـ يشعر باآلثار اإليجابية لتطبيقات البيكلكجيا في حياتو ك يستفيد منيا 
ك يعرؼ كيؼ يتجنب آثارىا غير المرغكبة سكؼ يظؿ فاقدا ألىمية العمكـ البيكلكجية ك تطبيقاتيا 

معو ا التأثير إلى أبنائو كأحفاده ك بؿ ك قد يمتد ىذ ،مما قد يؤثر عمى ميكلو نحك العمـ ،بيئةفي ال
الحيكية جزءا رئيسيان  ليذا تشكؿ التكنكلكجيالتكنكلكجيا ك المجتمع، ك تفقد ركح العبلقة بيف العمـ كا

 .(ّٓ: ََِٕ،)العميميعمميات التنمية بالمجتمع في برامج ك 
 

يشير إلى ضركرة اىتماـ التربية العممية  Kyle( أف ُِٓ-ُُٓ:  ََِٖ)ككما تذكر لطؼ اهلل
لتحقيؽ ذلؾ تشير الدراسات المتعددة إلى ضركرة تدريس ىذه ، ك بالتكعية بالقضايا البيكتكنكلكجية

حيث أنيا تؤدم إلى انغماس الطبلب  ،القضايا كاالىتماـ بيا في تدريس العمكـ بدال مف تيميشيا
ا تؤدم لنمك النظرة الشمكلية. ذلؾ حتى تتيح الفرصة لتنمية القيـ األخبلقية كما أني ،في العمـ

ـ المفاىيـ أيضا في تنمية فيمية ك عادات العقؿ، ك كميارات التفكير العميا ك في تنمية المعرفة العم
كاصؿ ك كأيضا تنمية المناقشات الحكارية كتدعيـ ميارات الت ،تنمية العقؿك التغير المفاىيمي ك 

 درة عمى اتخاذ القرار.الق
 

فيمو لمستحدثات البيكتكنكلكجي ربطا بالحياة اليكمية الكاقعية التي يحياىا في كيعد إدراؾ الفرد ك 
إعبلـ منفتح عمى العالـ ببل حدكد كيزيد مف قدرة الفرد عمى حؿ المشكبلت ك تقدير قيمة العمـ في 

اعية الناشئة عف رد في تفيـ القضايا االجتمكما يفيد الف ،حؿ مشكبلت الحياة التي تكاجيو باستمرار
اتخاذ القرارات بشأف تطبيؽ تمؾ كسبو القدرة عمى تحميؿ المكاقؼ ك مما يىذه المستحدثات، 

ىذا ما أكده ىارمس مف أف زيادة فيـ األفراد تحدثات في المجتمع بطريقة آمنة كسميمة ك المس
يرل . ك ات كاعية بشأف  التعامؿ معيالممستحدثات البيكتكنكلكجية سكؼ يساعدىـ في صنع قرار 

انسيدؿ أف مكقؼ األفراد نحك التطكرات العممية كما يرتبط بيا مف مستحدثات بيكتكنكلكجية يرتبط 
 (.َُْ: ََِٗارتباطا كثيقا بمصادر المعمكمات كدكر التنكر العممي )معكض ،

 
المسئكلة  ة خاصة ىيمناىج ك طرؽ تدريس العمـك البيكلكجية بصفكتعد التربية بصفة عامة ك 

 ،مكاطني الغد بما يحقؽ فيما أعمؽ لممستحدثات البيكتكنكلكجية كنتائجياعف إعداد طبلب اليكـ ك 
لتاريخ   -منقكص –مستحدثاتيا يتحكؿ تمقائيا إلى تعميـ ذم ال يكاكب التغيرات المعرفية ك فالتعميـ ال
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عف سبؿ التطكر عامة . ـ منياجيتو ك عزؿ نفسو عف اإلفادة بتطبيقاتو كعف إمكانات استخداالعمـ ي
ك ذلؾ مف خبلؿ  ،فيي مطالبة بإعداد الطبلب لمتكيؼ مع الحياة الحاضرة كالمستقبمية بمستحدثاتيا

ألحكاـ حتى يتمكنكا مف تقكيـ الحجج ك إصدار انمية قدرة الطبلب عؿ االستنتاج كالتفسير ك ت
  (.َُٓ-َُْ: ََِٗض ،الحالي )معك التعايش كاالستمرار كسط التسارع المعرفي 

 
  :مداخل تنظيم محتوى منيج القضايا البيوتكنولوجية 

 ما يمي:مف المداخؿ المناسبة لتنظيـ محتكل منيج القضايا البيكتكنكلكجية 
 المدخل المستقل :  

حيث تحدد  ،تنظيـ محتكل مستقؿ خاص بقضايا البيكتكنكلكجيايستخدـ ىذا المنيج لبناء ك     
تحدد المكضكعات الفرعية التابعة لكؿ لممنيج ك  األساسيةكلكجية كتعتبر العناصر القضايا البيكتكن

كيتميز ىذا المدخؿ ، قضية ثـ تنظـ كترتب كفؽ مجمكعة مف المعايير مثؿ : الحداثة التعقيد .. 
االىتماـ  بالبناء  إلىكلكنو يفتقد  ،يمقي الضكء عمى القضايا البيكتكنكلكجية بشكؿ مستفيض بأنو
  األحياء.يبي الييكمي العاـ لعمـ الترك

: ََِٔ)بابطيف كما تراىا بيذا المدخؿ األخذكتكجد مجمكعة مف االعتبارات يجب مراعاتيا عند 
ْٗ-َٓ): 

العممية لمقضايا البيكتكنكلكجية كمف ثـ يتـ معالجة كؿ قضية  لؤلسسيجب فيـ المتعمـ  -
  .بالتفصيؿ بحسب المرحمة العمرية لممتعمـ

التدريسية الخاصة باالستراتيجيات المناسبة لتدريس القضايا  لمياراتايجب تنمية  -
  .البيكتكنكلكجية لدل المعمميف

الذم  األمرالتدريسية المناسبة لممدخؿ المستقؿ تستنفذ كثيرا مف الكقت ك الجيد  إف الطرؽ -
 .ر تعمـ مبلئمةيتطمب تكفير مصاد

 
 :المدخل الدمجي

ثـ تزاؿ  ،ذات الصمة األحيائيةنكلكجية ضمف المكضكعات كىك مدخؿ لتضميف القضايا البيكتك
كمف  .حرصو عمى اكتماؿ الييكؿ البنائي لؤلحياءكيتميز ىذا المدخؿ بمراعاتو ك  .الحكاجز بينيما

نو ال يمكف تقديـ كثير مف المفاىيـ المرتبطة بالقضية كفؽ التسمسؿ أاالنتقادات ليذا المدخؿ 
ك بعدة مفاىيـ أيار القضايا ذات الصمة بالمفيكـ الحيكم الكاحد الذم يستمـز اخت األمر ،المنطقي

 .كيعني ذلؾ استبعاد العديد مف القضايا ،كثيقة االرتباط مع بعضيا البعض
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 ثرائي :المدخل اإل 
بحيث  ،في المادة العممية بمكضكعات القضايا البيكتكنكلكجيةيسمح بالتكسع كالتعمؽ  ىك مدخؿ

المناسبة لتكسيع  اإلثراءمف صكر ك  ،إثرائيبشكؿ  األنشطةخبرات ك يتضمف تنظيـ مجمكعة مف ال
ما يمي )عبد ليا  األساسيالمادة العممية بمكضكعات القضايا البيكتكنكلكجية حسب اليدؼ 

 :(ُْٓ: ََِّالفتاح،
 إضافيةكذلؾ عف طريؽ التكسع في البرامج ك تقديـ معارؼ ك ميارات ك خبرات  اإلثراء األفقي:
  .يكسع دائرة معرفة الطالبمختمفة مما 

الفرصة لتعميؽ معارؼ ك ميارات الطالب في مكضكعات  إتاحةكذلؾ عف طريؽ : سي أالر  اإلثراء
 .القضايا البيكتكنكلكجية مما يتفؽ مع استعداداتو ك قدراتو ك مكاىبو

 إلىمكضكعات القضايا البيكتكنكلكجية كمادة تعميمية  إضافةكىك يتضمف  :التكسعي اإلثراء
كمف مميزات ىذا المدخؿ مراعاتو تعمـ مفاىيـ القضايا البيكتكنكلكجية كالتركيز  اإلضافيالبرنامج 

  .عمى مستكيات التفكير العميا
 بيذا المدخؿ : األخذكمف االعتبارات التي يجب مراعاتيا عند 

، المناسبة ليذا المدخؿ في تدريس القضايا البيكتكنكلكجية األنشطةك  األساليباستخداـ  -
  .مثؿ قياـ الطالب بمشركعات بحثية معينة

  .جديدة أفكارالتدريب عمى تقديـ  -
  .الربط بيف المفاىيـ المختمفة -
  .حؿ المشكبلت أسمكباستخداـ  -

 
  لقضايا البيوتكنولوجيةلتدريس االمداخل التدريسية المناسبة: 

 ،تدريسياـ تنكع مداخؿ ف تدريس القضايا البيكتكنكلكجية لممستكيات التعميمية المختمفة يستمز إ
 :كمنيا
 (:STSE Approachمدخل التفاعل بين العمم و التكنولوجيا و المجتمع و البيئة ) .1

ستخدـ ىذا ك ي،يعد ىذا المدخؿ أحد أىـ المداخؿ الحديثة لتصميـ ك تدريس مناىج العمـك 
الدكر الكظيفي ية، ك بلؿ إبراز التطبيقات التكنكلكجتطكير مناىج العمكـ مف خالمدخؿ كاتجاه لبناء ك 

التكنكلكجية في حؿ المشكبلت يذ عمى تكظيؼ المفاىيـ العممية ك ليا في المجتمع لمساعدة التبلم
أىـ  اذ القرارات السميمة في مكاجيتيا.ك اتخ،الناجمة عف تفاعبلت العمـ ك التكنكلكجيا ك المجتمع 

البيئة عمـ كالتكنكلكجيا ك المجتمع ك تبنى في ضكء التفاعؿ بيف الما يميز محتكل مناىج العمكـ التي 
ناجمة عف تفاعؿ االفراد  مشكبلت معاصرةالحياة الحقيقية في صكرة قضايا ك أنيا تنبع مف مكاقؼ 
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ضافة إلى ذلؾ . ك مع العمـ ك التكنكلكجيا كالمخبرم، كأسمكب حؿ  ستقصائيأنو يكظؼ األسمكب االا 
 (ْٗ-ٖٗ: ََِٔالسيد،)  .مف خبلؿ األنشطة التعميمية التعمميةالمشكبلت 

 
 المدخل البيئي: .2

يعد المدخؿ البيئي أحد االتجاىات الحديثة في التدريس الذم يؤكد عمى اإليجابية ك     
بالدراسة ك قد يكتفي ، التزاكج بيف الدراسات البيئية ك المعممية ك يتخذ مف البيئة معمبل كبيرا

عمميات قد يتعدل ذلؾ إلى القياـ ب، ك ريةعف المظاىر الطبيعية أك البشالبيئية بجمع المعمكمات 
عطاء التفسيراتعقمية تقكـ عمى اإلدراؾ ك  مما يسيـ في  ؛استنتاج بعض الحقائؽك  تحميؿ، ك ا 

، كالتصنيؼ كالتذكؽ الكصكؿ إلى النقدتعمـ إلى مرحمة التحقيؽ العممي ك إمكانية كصكؿ الم
ثؿ شركط استخداـ المدخؿ البيئي تتم، ك اقتراح بعض الحمكؿ العممية لبعض المشكبلت البيئيةك 

 فيما يمي :( َِٖ: ََُِ)كما يذكر أبك الفتكح 
  .أف يككف اليدؼ مف الدراسة البيئية ك العممية كاضحا في ذىف كؿ مف المعمـ ك المتعمـ -
  .عدـ الفصؿ بيف الدراسات البيئية ك العممية -
 .اإلعداد المسبؽ لمدراسة البيئية -
 .كلكجيا التعميـتكفير المكاد كاألدكات ك تكن -
 .إتاحة الفرصة أماـ الطالب لتسجيؿ مبلحظاتو عقب كؿ درس -
 .عند تعذر التفاعؿ مع الخبرات المباشرة يمكف االستعانة بالخبرات غير المباشرة -

 
  :الجارية األحداثمدخل  .3

 ،يةالجارية مف المداخؿ التدريسية المناسبة لتدريس القضايا البيكتكنكلكج األحداثيعتبر مدخؿ     
 األغذية، العبلج بالجينات ،ف ىناؾ العديد مف القضايا المثارة عمى الساحة مثؿ االستنساخأحيث 

 :(ْٓ: ََِٔ)بابطيف، المعدلة كراثيا .. كتتمثؿ خطكات السير كفؽ ىذا المدخؿ كالتالي
داخؿ كؿ فصؿ تحتكم عمى مقاالت مف الصحؼ ك المجبلت عف  إخباريةلكحة  إعداد -

  .ة الجاريةالعممي األحداث
  .األخبلقيذات الطابع القيمي  األحداثىذه  إحدلاختيار  -
ة حكليا تقارير تدرس كؿ قضية عمى حدة ك يخصص ليا ممؼ يشتمؿ عمى المقاالت المثار  -

 .صكر دراسات عممية
  .كعي الطبلب بيا إيقاظيتـ تحميؿ كؿ قضية ك  -
  .المجتمع تقكيـ الجكانب المختمفة الناجمة عف تفاعؿ ىذه القضايا مع -
 .إلييامناقشة النتائج التي تـ التكصؿ  -
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  األخبلقي:مدخل التحميل  .4
لتعميـ القضايا البيكتكنكلكجية احد المداخؿ التدريسية المناسبة  األخبلقيعد مدخؿ التحميؿ ي

 :(ِّٕ-ِِٕ: ََُِ أبك الفتكح،) يمكف تحديد خطكات ىذا المدخؿ فيما يميك 
  .الجدؿ حكليا أكجوض التعرؼ عمى خمفياتيا ك التحميؿ التاريخي لمقضية بغر  -ُ
  .خبلقية بالتكقعات المستقبمية لمدارسيفأربط القضية البيك  -ِ
.األخبلقيةخبلقية كمضامينيا أالعممية لممكضكعات البيك  األسستحديد  -ّ  
  .الخيارات المتباينة لمقضية اإلجابات أكالتفكير الناقد في  -ْ
تكجيو التطبيقات التي تسيـ في تقيـ ك  األخبلقياتلمبادئ ك تأكيد المعارؼ كالمفاىيـ كا -ٓ

 .كأخبلقيعممي  إطارالبيكتكنكلكجية في 
 
في تدريس  األخبلقيضحت راتكميؼ خطكات السير في تكظيؼ مدخؿ التحميؿ أك ك 

 (:ِْٕ: ََُِ)أبك الفتكح،البيكتكنكلكجيا كىي 
 .بالقضيةيقدـ قائمة محددة ببدائؿ المقررات التي تتعمؽ  :الخيارات -ُ
يقارف كيختار مف بيف ىذه المقررات  أفيمكف لمدارس  أساسيايقدـ محكات عمى :المعايير  -ِ

 .األخبلقيةالتي تقدـ القضايا 
  .المكضكعة سابقا المعاييرتكضيح المعمكمات المتعمقة بكؿ بديؿ في ضكء  :المعمكمات -ّ
  .تقكيـ مميزات كعيكب كؿ بديؿ في ضكء المحكات المكضكعة :المسح -ْ
  .معيف التحميؿ السابؽ يتـ اتخاذ استجابة )رأم( أساسعمى  :االختيار -ٓ
 .تحسينات أيةتقكيـ القرار المتخذ لمعرفة حدكث  :المراجعة -ٔ

 أكثريعد مف  األخبلقيمدخؿ التحميؿ  أف يؤكد ر"بفيف" أف (ِٕ: ُٖٗٗ) شبارةك يشير      
تتطمب اتخاذ مكاقؼ شخصية  بخاصة في تدريس القضايا التيك ، مناسبة التدريسيةالمداخؿ 
 .الجدليات أكاتجاه المتناقضات  أخبلقية

 
 تدريس القضايا البيوتكنولوجيةالمناسبة ل األساليبو  االستراتيجيات: 

ك ، ( أنو البد مف االستراتيجيات الحديثة لتدريس القضايا الجدليةِّٔ: ََِٓ)يشير زيتكف    
التبلـؤ مع ما يستجد مف تطكرات تجرم بسرعة بؿ ك كيف جيؿ جديد لمكاجية المستقالقادرة عمى تك

ذىمة تتطمب مف يعايشيا المركنة كاالنفتاح كالقدرة عمى تجديد المعارؼ كتحصيؿ المعمكمات م
تسيـ في تشكيؿ  تيالاإلبداعات االختراعات ك ابتكار الجديد في سمسمة مف ، ك حؿ المشكبلتك 

  اتيجيات الحديثة ما يمي:كمف ىذه االستر ، رسمو لمستقبمواإلنساف لمحيطو ك 
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 استراتيجية أكلنر:. 1
: ََِٖ)لطؼ اهلل، لتدريس القضايا الجدلية تتمثؿ في خمس خطكات استراتيجيةكلنر أاقترح 

 ىي:( ُْٔ
 تحديد القضية :فييا يحدد المعمـ مع طبلبو القضية الجدلية المراد مناقشتيا  -ُ
 تحديد كجيات النظر المختمفة حكليا ك ىي تتضمف: -ِ
 كؿ طرؼ في دعكاه ك فييا يتساءؿ الطبلب عف : إليياحقائؽ التي يستند ال 
 .الحقائؽ التي ذكرت ك التي لـ تذكر كمدل دقتيا -
 .مصدر تمؾ الحقائؽ ك مصداقيتو -
  .كيفية التحقؽ مف تمؾ الحقائؽ -
 :القضية  أطراؼالقيمية لكؿ مف  االدعاءات 
 رنة كجيتي النظر؟يختمفاف؟ كيؼ يمكف لمطبلب مقا كفيمافيـ يتفقاف ؟  -
 ىؿ تشتمؿ عمى أم مما يمي: : أيضاالتأكد مف منطقية االنتقادات ك ىنا يتساءؿ الطبلب  -ّ

        استخداـ ، استنتاجات ال مبرر ليا أك ،افتراضات ليس ليا مبرر أك ،تعميمات ال مبرر ليا     
تعامؿ معيا عمى تنبؤات تـ ال أكعدـ االتساؽ  أك ،ىجكـ عمى شخصيات أككممات انفعالية 

 .حقائؽ أنيا
التي  المرتبطة بالقضايايشجع المعمـ طبلبو عمى تكضيح القيـ  القيـ: كفيياتشجيع تكضيح  -ْ

  .دراستياتـ 
 .تشجيع صياغة االستنتاجات المدعمة بمعمكمات كثيرة -ٓ
 :مثؿ األساسيةكلنر عمى بعض القكاعد أيؤكد  االستراتيجيةكعند استخداـ ىذه    

 .محؿ ثقة أنياتفرض  أفجب كؿ الحقائؽ ي -
 .رأيوكؿ فرد لو حؽ التعبير عف  -
 .عدـ مقاطعة كبلـ أم فرد)ما عدا الضركرم كالقائد ليحفظ لممناقشة مسارىا -
 .التعميقات الجانبية ممنكعة -
 
 جيجسو استراتيجية .2

كالذم يتعمـ فيو الطبلب مف ،التعمـ التعاكني  أشكاؿجيجسك شكؿ مف  استراتيجيةتعتبر 
خبير في  أك ،نشاطيـ ضمف مجمكعات صغيرة يصبح كؿ طالب داخؿ فريقو متخصصخبلؿ 

عند تصميـ نمكذج جيجسك يمر بثبلث ك ، الفريؽ أفرادجزء في مكضكع الدراسة كيقكـ بتدريسو لبقية 
 (: ٔٓٓ-ٓٓٓ: ُٗٗٗكامؿ،كىي) أساسيةمراحؿ 
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 :مرحمة التخطيط  - أ

عاتؽ المعمـ باعتباره مخطط كمرشد العممية  المياـ الرئيسية لعممية التخطيط تقع عمى إف   
 جيجسك بخطكات محددة كما يمي : الستراتيجيةكتمر عممية التخطيط ،التعميمية 

  األىداؼ:تحديد  
المعرفة المنظمة عف طريؽ مجمكعات الخبير  إتقافىك  االستراتيجيةاليدؼ العاـ ليذه  إف

 اإلجرائية األىداؼيكجد مجمكعة مف كما  ،كذلؾ باستخداـ مصادر التعمـ المتاحة لمطبلب
 .المصاغة بطريقة سمككية لكؿ مكضكع مف مكضكعات الدراسة

 تصميـ مكاد التعميـ:  
التعمـ التي يحتاجيا الطبلب في الدراسة مثؿ المراجع   كأدكاتيقكـ المعمـ بتجييز ك تجميع مكاد    

قارير الخبراء ك التي تعتبر مرشدا ما يسمى بت إلى باإلضافةىذا . األشكاؿك المركبات كالرسكـ ك 
  .لمكضكع الدراسة األساسيةيساعد الطالب عمى التعمـ فيي تتضمف العناصر 

  تشكيؿ فرؽ الطبلب: 
ف أك خبراتيـ السابقة كمستكل التحصيؿ كلكف البد أفرؽ تبعا لميكليـ  إلىيمكف تقسيـ الطبلب    

التعمـ سكؼ يتعممكا مف الطبلب ذات  بطئيتككف المجمكعة الكاحدة غير متجانسة فالطبلب 
  .فريقيـ أعضاء إلىالمستكل العالي كبالتالي ىذا سكؼ يساعدىـ في نقؿ ما تعممكه 

  التقكيـ أداةتصميـ: 
السمككية لكؿ مكضكع كيككف االختبار شامبل  األىداؼاختبار في ضكء  إعداديقـك المعمـ في   

 .ت مختمفة مناسبةف تككف فقراتو ذات مستكياألجميع المكضكعات ك 
 
 :مرحمة التنفيذ   - ب
 :تحتكم عمى  جيجسك استراتيجيةمرحمة التنفيذ في  إف
 تجميع المعمكمات كيتـ فييا: 
 .تقسيـ الطبلب في مجمكعات صغيرة  -
 .تكزيع المكضكعات عمى كؿ فرد في المجمكعات لكي يككف خبيرا في ىذا الجزء -
 .دراسة المكضكعات عمى ضكء تقارير الخبير -
 الخبراء الذيف اخذكا نفس الجزء لمناقشة كتكضيح العناصر ك لمقارنة  الخبراء: يتقابؿة مقابم

    .لزمبلئيـ أخطاءمبلحظاتيـ ك تنقية مفاىيميـ مف أم 
 تقارير الفريؽ:  
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ممخص  بمثابةمقابمة الخبراء يعدكف تقريرا يتناكؿ النقاط الرئيسية لممكضكع يككف  أثناء
 .فريقيـ ألعضاءنفس المكضكع  يساعدىـ كيشجعيـ عمى تدريس

 التقدير كالتقكيـ كيتـ فييا: 
  .تصحيح عمؿ مسار المجمكعات ك تكجيييا ك تنمية مفاىيميا -
  .جو في المجمكعةامبلحظة المعمـ لنشاط الطالب كاندم -
 .تشجيع الطبلب ك المجمكعات باستخداـ التعزيز الفكرم ك التغذية الراجعة -
 مرحمة التقييم: -ج

 :كىي أساسيةعمى ثبلث مستكيات  جيجسك استراتيجيةـ في يتـ التقيي
االتجاه السميـ  لكظيفتيا فيتقييـ المجمكعة كذلؾ بتحديد تقدـ عمؿ المجمكعات كتأديتيا  -

 .الطبلب في العمؿ الجماعي  كمشاركة جميع 
ك كعض كأيضا ،كيتـ تحديد تقدـ الطالب داخؿ مجمكعات الخبراء األفرادتقييـ مدل تقدـ خبرات  -

  .داخؿ مجمكعتو
مف خبلؿ اختبار تحريرم يكزع عمى الطبلب كيحدد تقدـ كؿ  كذلؾتقيـ فيـ الطبلب لممحتكل  -

  لؤلىداؼ.طالب عمى حدة تبعا لمدل تحقيقو 
 

 :دراسة الحالة  أسموب .3
عبارة عف أداة تعميـ ك تعمـ :" ( دراسة الحالة أنياِِْ-ِّٓ: ََِٔيعرؼ سعاده ك زمبلؤه )    

ص الفرصة لبلستفادة مف خبرات اآلخريف ك ممارساتيـ المتنكعة فيي ليست اختيار تعطي الشخ
". كيشير أف البعض ينظر أك أمر محدد مف اجؿ دراستو بعمؽ طريقة ك إنما اختيار شيء ما

لدراسة الحالة أنيا تمثؿ قصة حقيقية مفتكحة النياية فيي تمثؿ مشكمة تستثير اىتماـ ك تفكير 
 االرتباط بحياة الطبلب.افتراضية ك تتكفر فييا الحداثة ك الة حقيقية أك الطبلب ك تككف لح

 : (ِّٕ: ََِّأبك الفتكح،) تبعا لمخطكات التالية األسمكبكيسير ىذا 
 .تحديد القضية المراد دراستيا -
 .التعرؼ عمى كجيات نظر الطبلب في ىذه القضية عف طريؽ عمؿ قكائـ -
  .حة ذات العبلقة بالقضية كتقديميا لمطبلبالتعرؼ عمى المعمكمات العممية المتا -
  .مناقشة كجيات نظر الطبلب في ضكء المعمكمات العممية المتاحة إعادة -

 
  :اتخاذ القرار استراتيجية .4

   (ِّٕ: ََِّأبك الفتكح،) االستراتيجيةكيفية اتخاذ القرار الصائب كخطكات ىذه  إلىكتيدؼ 
 كما يمي :
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  .بيعة القضية كعمؿ قائمة محددة برأم الطبلب في القضيةمناقشة الطبلب في ط :الخيارات -
يقارف كيختار مف بينيا بعض  أفيقدـ المعمـ بعض المعايير التي يمكف لمطالب  :المعايير -

 . األخبلقيةالمبادئ 
 .المعمكمات مناقشة كتحميؿ المعمكمات المتاحة عف القضية في ضكء المعايير -
 .في مميزات كعيكب كؿ بديؿ في ضكء المعايير السابقةالتحميؿ ك المناقشة مناقشة الطبلب  -
 .التحميؿ السابؽ يتـ اتخاذ قرار معيف أساساالختيار عمى  -
 .المراجعة تقكيـ القرار المتخذ لمحاكلة تحسينو في ضكء الجديد مف المعمكمات  -

 
 (:5Es)نموذج بايبي البنائي  .5

عمى فكرة البنائية  أساساكيقـك ،ىك نمكذج كضعو العالـ ركجر بايبي لتدريس مادة العمـك 
يركز عمى  ألنو ،نو مبلئـ الستقصاء العمكـأكما  ،يككف التعمـ ذا معنى أف أىميةكيؤكد عمى ،

كمف خبلؿ ىذا النمكذج ،الجديدة  لؤلفكارالمفاىيـ المسبقة لمتبلميذ كالتي مف خبلليا يبنكف فيميـ 
العممية مف خبلؿ خمس مراحؿ متتالية معارفيـ دة التبلميذ عمى بناء مفاىيميـ ك يمكف مساع

 ( :ُُِ-َُِ: ََِٗ)معكض،ىي
 :شد االنتباه أومرحمة التشويق  -1

ثارة دافعيتيـ بتحديد الفيـ الحالي لمتبلميذ كتشكيؽ التبلميذ كشد انتباىيـ ك  ك فييا يقكـ المعمـ ا 
 الشتراكيـ في التفكير في المكضكع المثار في الدرس. 

 :مرحمة االكتشاف -2
  فاعؿ التبلميذ مع الخبرات المباشرة التي تثير تساؤالت مفتكحة النياية قد يصعب فييا يتك 

بالبحث عف إجابات لمتساؤالت التي تطرأ عمى أذىانيـ ك في أثناء ذلؾ قد يكتشفكف المفاىيـ أك 
 المبادئ ذات العبلقة مف خبلؿ البحث أك التنقيب أك المناقشة الجماعية .

 :و التفسير اإليضاحمرحمة  -3
ك فييا يسمح لكؿ مجمكعة مف المجمكعات بعرض ما يتـ التكصؿ إليو أك اكتشافو مع زمبلء 
الفصؿ ك يعرضكف الحمكؿ كالتفسيرات التي تكصمكا إلييا. كذلؾ األساليب التي استخدمكىا 
لمكصكؿ إلى ىذه الحمكؿ ك اختيار أفضؿ البدائؿ ك ذلؾ مف خبلؿ مناقشة جماعية تككف بمثابة 

 مف خبللو تفسيرات االستدالالت العقمية. منتدل تنمك
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 :مرحمة التفكير التفصيمي -4
ك فييا يتكسع التبلميذ في التفكير في المكضكع المثار فيفكركف تفكيرا تفصيميا محكما فيتناكلكف 

بالشجاعة في التفكير يسمح ليـ ك يشترؾ الفصؿ كمو في التفكير ك  المكضكع مف كافة جكانبو
 التفكير األكثر أصالة .ـ بالتفكير المرف ك كالتمثيؿ كيسمح لي

 :مرحمة التقويم -5
ك ال يقتصر ، أفكار عمى أف يككف تقكيما مستمراتـ تقكيـ ما تكصؿ إليو مف حمكؿ ك ك فييا ي

ك يمكف أف يجرل التقكيـ في كؿ مرحمة مف مراحؿ ،عمى التقكيـ في نياية الفصؿ أك الكحدة 
يزكد التبلميذ بكسائؿ التقكيـ المختمفة مف اختبارات النمكذج ك ليس في نيايتو فقط عمى أف 

معرفة مدل اإلفادة ـ التكصؿ إليو ك مما يساعدىـ في الحكـ عمى ما ت ،مقننة ك قكائـ المبلحظة
   .مف الحمكؿ

 
 :استراتيجيات التعمم النشط .6

 أنشطةي عبارة عف مشاركة التبلميذ ف" بأنياايسكف استراتيجيات التعمـ النشط عرؼ بكنكيؿ ك     
تحثيـ عمى التفكير فييا ك التعميؽ عمييا بحيث ال يككنكا مجرد مستمعيف فقط بؿ يعممكف عمى 

يقيمكف المعمكمات ة المختمفة فيـ يطبقكف المعرفة كيحممكنيا ك تطكير مياراتيـ في التعامؿ مع المعرف
كليا بحيث يككف يكتبكف حمعينة ك  أسئمةيطرحكف  .المقدمة ليـ عف طريؽ مناقشتيا مع زمبلئيـ 

تجعميـ يفكركف كثيرا في المعمكمات المقدمة ليـ ك كيفية استخداميا  أنشطةالتبلميذ مشتركيف في 
  .(ُّٔ: ََِٓ)عبد الكىاب،."في مكاقؼ تعميمية جديدة 

 (:ُّٕ: ََِٓك استراتيجيات التعمـ النشط تقكـ عمى المرتكزات التالية)عبد الكىاب،
  .ثناء العممية التعميميةنشاط التمميذ ك إيجابيتو أ -ُ
  .تفاعؿ التمميذ مع المادة العممية بشكؿ إيجابي مخطط لو كىادؼ -ِ
عماؿ عقمو في فيـ المادة  -ّ بذؿ المتعمـ لمجيد العقمي كاليدكم لبناء المعرفة في ذىنو كا 

 .كاألشياء كالظكاىر كحؿ المشكبلت العممية
 

 :شارك -زاوج -فكر .إستراتيجية7
، كىي استراتيجية تعمـ،في ظؿ التعمـ التعاكني  "شارؾ –زاكج  –فكر  "يةاستراتيجقد نمت     

مبلئمة لكؿ تتيح فرص المناقشة الجماعية ك ، كما اقترحيا فرانؾ ليماف كزمبلئو ،نقاش تعاكف
اسميا مف خطكاتيا الثبلث التي تعبر عف نشاط  االستراتيجيةكقد اتخذت ، المتعمميفالمعمميف ك 
كما تذكر )سميماف  فيي تتككف مف ثبلث خطكات ،يـ باستخداـ ىذه االستراتيجيةتعمم أثناءالتبلميذ 
 ىي: (ُِْ-ُِّ: ََِٓكعيسى،
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 أكمعيف  أمرتذكر  أكفكر بنفسؾ :ك فييا يستثير المعمـ تفكير تبلميذه بطرح تساؤؿ ما  -ُ
في يككف ىذا السؤاؿ مفتكحا ثـ تتاح لكؿ تمميذ لحظات قميمة لمتفكير  أفكيجب  ،مبلحظة ما

 .اإلجابة
ك  أفكارهيقارف كؿ منيما ك  إجابتوزاكج مع زميؿ لؾ : يشارؾ كؿ تمميذ احد زمبلئو كيحدثو عف  -ِ

بداعاك  إقناعا األكثرك  األفضؿ أنياالتي يعتقداف  اإلجابةيحددا  عدة لحظات  أيضايتاح ك  ،ا 
 .األفكارلتبادؿ 

مع  أفكارىمايذ لكي يشارؾ شارؾ الفصؿ كمو: في ىذه الخطكة يدعك المعمـ كؿ زكج مف التبلم -ّ
يمكف ىنا لممعمـ تسجيؿ ك ، بدعكة كؿ زكج أكذلؾ بصكرة دكرية  إجراءالفصؿ كمو كيمكف 
 استجابات التبلميذ.

 
 نموذج التعمم البنائي .8

كد عمى ربط معارفيـ العممية كيؤ اعدة الطبلب عمى بناء مفاىيميـ ك يتـ في ىذا النمكذج مس
 آخركف)نجدم ك مراحؿ ألربعةكيسير ىذا النمكذج كفقا  ،المجتمعالعمـ بالتكنكلكجيا ك 

،ُِْ:ََِٓ:) 
 :مرحمة الدعوة -1

خبلؿ الخبرات التي يمر بيا  أكمف األحداثالدرس بجذب انتباه المتعمميف بعرض بعض  يبدأ
ثارةالتبلميذ ك   .التساؤالت في مجاؿ العمكـ ا 

  :مرحمة االكتشاف -2
الخاصة التي تكلدت  ألسئمتيـ إجاباتالبحث عف  كفي ىذه المرحمة تحدم لقدرات الطبلب في   

 .لدييـ مف خبلؿ انخراط المتعمميف  في النشاطات االستقصائية 
 :مرحمة اقتراح الحمول و التفسيرات -3
 .كيتـ في ىذه المرحمة تفسير النتائج  -
  .المفاضمة بيف الحمكؿ المطركحة -
 :مرحمة اتخاذ القرار -4

 :نكع ما كذلؾ مف خبلؿ مف إجراءكيتـ في ىذه المرحمة اتخاذ 
 .في الحياة أكتطبيؽ مجاؿ العمـ في مسائؿ جديدة  -
 .اتخاذ قرار معيف إزاء المشكمة المطركحة في مجاؿ التكنكلكجيا -
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  :تجييز المعمومات .إستراتيجية9
 ،يعد اتجاه تجييز المعمكمات مف التطكرات المعاصرة في مجاؿ التربية ك عمـ النفس المعرفي

لباحثكف تعرؼ ما يحدث لممعمكمات في البنية المعرفية لممتعمـ منذ استقباليا حتى حيث يحاكؿ ا
عبارة عف " أنياتجييز المعمكمات  استراتيجية (َُْ، ََِِ)كيعرؼ المييي. االستجابة إبداء

انتباىو ك حتى صدكر  إثارةالتحركات التي يتعامؿ بيا المتعمـ مع المعمكمات التي تقدـ لو بدءا مف 
في معالجة المعمكمات كتشفيرىا ك التي تعتمد عمى طريقتو ، جابة عف السؤاؿ المقدـ لواالست

عادةنظيميا كتمثيميا ك تك   ."تخزينيا داخؿ بنيتو المعرفيةصياغتيا ك  ا 
 

مرحمة  بإضافةتجييز المعمكمات التي تتككف مف ثبلث مراحؿ  استراتيجيةك قد طكر المييي 
 (:َُٗ-َُٖ: ََِِ)المييي،مراحؿ ىي  أربع كىي التمثيؿ لتصبح مككنة مف أخرل
 :الطبلب و تييئة تركيبيم العقمي إثارةمرحمة  .ُ

انتباه الطبلب ك تييئتيـ ذىنيا ك عمى الطالب في ىذه  إثارة إلى ىذه المرحمةتيدؼ  
يحدد ما يجب عميو تعممو مع قدرتو  أفك  أسئمةك  أىداؼما يقدـ لو مف أ يقر  أفالمرحمة 
  .ئة نفسو لذلؾك تيي أدائوعمى 

 :مرحمة فحص الموضوع و تحميمو و دراستو .2
ك تيدؼ ىذه المرحمة إلى إلماـ الطالب بجميع جكانب المكضكع الماما جيدا ك حددت 

 األفعاؿ التي يجب عمى الطالب أداءىا في ىذه المرحمة في اآلتي :
  .يقرأ المكضكع بعناية تامة -
  .يقسـ المكضكع إلى أجزاء -
كفؽ التشفير كالتنظيـ المقترحيف لمادة التعمـ ك إما بعد تغيير احدىما يدرس كؿ جزء إما  -

 أك كمييما كؿ حسب ما يفضؿ كحسب أسمكبو في التعمـ .
 .يطبؽ في دراستو لكؿ جزء تحركات أم مف حؿ المشكبلت أك االستقراء أك االستنباط -
اإلجابة عف يستنتج المعمكمات كالمفاىيـ التي تسيـ في تحقيؽ األىداؼ أك تيسر لو  -

 .السؤاؿ المقدـ في بداية المكضكع 
 :مرحمة تمثيل الموضوع .3
حداثتحكيؿ  إلىتيدؼ ىذه المرحمة ك   تمثيبلت  إلىمفاىيـ  ما يتضمنو مفالمكضكع ك  كقائع كا 

كتتضمف ىذه المرحمة أداء أم مف . تجسد المكضكع فيسيؿ فيمو بعمؽ كفاعمية أكثرتكضح ك 
- تحكيؿ مضمكف المكضكع إلى رسكـ تخطيطية -رائط المفاىيـ مف تصميـ خ التمثيبلت اآلتية:

 .تمثيؿ مضمكف المكضكع برسكـ بيانية
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 :وتمثمو جيدامرحمة التحقق من فيم الموضوع  .ْ
ك ذلؾ بأف ،في ىذه المرحمة فاف عمى الطالب أف يتأكد بأنو فيـ المكضكع ك تمثمو جيدا أـ ال 

ـ خطأ بمراجعتو أثـ يتأكد مف إجابتو صحيحة ،ضكع يجيب عمى االختبار الذم يرد في نياية المك 
ف كانت خطأ رجع إلى إعادة ، فإف كانت إجابتو صحيحة انتقؿ إلى المكضكع التالي ،المعمـ كا 

 .دراسة المكضكع بدءا مف المرحمة الثانية
 

  :رامسي وىانجرفورد وفولك .إستراتيجية16
تحميؿ القضية المطركحة تعتمد عمى  يجيةاستراتبكضع  رامسي كىانجرفكرد كفكلؾقاـ كؿ مف     

 :ىي  متسمسمة ( ثبلث مراحؿ:ََِٗالشيرم،كما يذكر يكسؼ) ،االستراتيجيةتشمؿ ىذه ك  ،لمنقاش
 األخبلقيةيتـ فييا تحديد القضية بكضكح تاـ كتحديد عناصرىا المختمفة كالقضايا  التعريؼ:مرحمة 

  .ك االجتماعية المرتبطة بيا
التدرب عمى حميا مف خبلؿ رض المعمـ عمى طبلبو قضية معينة ك يتيح ليـ يع :مرحمة التدريب

  .التحميؿ كاقتراح الحمكؿ ك البدائؿ البلزمةالشرح ك 
كفي ىذه المرحمة يقكـ الطبلب بتطبيؽ ما تعممكه مف خبرات ك ميارات في حؿ  :مرحمة التطبيؽ

  .تدربكا عمى حميا أفمشابية لمقضية التي سبؽ ك  أخرلقضايا 
 

 :لاالستقصاء العاد نموذج .ُُ
ي الت تالقضايا كالمكضكعا فيـ إلى تسعى التي النماذج مف ؿاالستقصاء العاد جيعتبر نمكذ

 .لمطالب معنى ذا المحتكل لتجعؿ مف الجدلية الطبيعة ذات كالمجتمع كالتكنكلكجيا العمـ بيف يتكامؿ
 المتعمـ ةمنيا مساعد ض، الغر مراحؿ ست في ؿاالستقصاء العاد بنمكذج التدريس طريقة كتتمخص

 جمع مف والتقنية الحيكية. كما تتطمب تقضايا مستحدثا بتحميؿ كذلؾ كالتقصي، البحث عمى
 رأم عمى االتفاؽ ثـ ف، كمالمرغكبة كغير المرغكبة كالنتائج المختمفة، ءكدراسة اآلرا معمكمات،
 .تطبيقو ثـ كمف كتدعيمو

-ُّ: ََِٔ)بابطيف ،يالنحك التال عبل ؿء العاداالستقصا لنمكذج الست المراحؿ كتتمثؿ
ّْ:) 

 :ةنحو القضي التوجو ى:المرحمة األول
 : يمي ما كتتضمف
 باستخداـ أساليب متنكعة. القضية عرض -
 .الحماس فكبشيء م كاضح تاألسئمة بصك  بعض بطرح القضية نحكالطمبة  إثارة -
 : التالية المياـ تحقيؽ المعمـ كعمى
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 يساكل مجمكعة كؿ فياألفراد  عدد يككف بحيث مكعات،مج إلىالطمبة  تقسيـ -
 . شأنيا في المختمؼ القضية جكانب عدد        
 .  مراقب( مفسر، مشجع، مقرر، )قائد، الكاحدة المجمكعة داخؿ األدكار تكزيع -
 . الجماعي العمؿ بإرشاداتتزكيد الطمبة  -
 – ةجرائد محمي - ةميمقاالت عم – )كتب المختمفة التعمـ مصادر إلىالطمبة  إرشاد -

 (.... الدكلية المعمكمات شبكة – عممية مكسكعات
 . المعمكمات عمى الحصكؿ فيميمة الطمبة  لتسييؿ ةالمكتبمسئكؿ  مع االتفاؽ -

 :الجدلية القضية عمى والتعرف البحث :ةالمرحمة الثاني
 خبلؿ كمف . النمكذج مف الثانية المرحمة أثناء المحتكل استخداـ فييبدأ الطمبة 

 المعمكمات لجمع المختمفة ـكمصادر التعم المكتبةالطمبة  ستخدـي التعاكنية مجمكعاتيـ
 .القضية نحكـ كآرائيـ أسئمتي بطرحالطمبة  أيبد ا، كمالمطركحة القضية عف

 : التالية المياـ تحقيؽ المعمـ كعمى
 . الرأم مقابؿ الحقيقة عف البحث أجؿ مف القراءةكا يتعمم أفالطمبة  تكجيو -
 . كالتكجيو لئلرشاد مستعد المعمـ ككفي أف -
جراء كالقراءة، لمبحث، ممجمكعاتل الكافي الكقت تكفير -  الياتفية، الحكارات كا 

جراء المسئكليف، مع االجتماع عداد المقاببلت، كا   .لممكتبة ب، كالذىااستبيانات كا 
 مع ليا معارض أك لمقضية مؤيد إما القضية نحك االنحياز عمىالطمبة  تشجيع -

 . ويلرأ المساندة كاألدلة البراىيف ذكر    
 :ةواآلراء المختمف تمناقشة المعموما ة:المرحمة الثالث

 :التالية المياـ ؽالمعممة تحقي كعمى
 مقرر قكـيف التعميمية العممية يحسف مما كاألفكار النتائج تبادؿ إلى الطمبة تكجيو -

 .مجمكعتو إليو تكصؿ ما بعرضمجمكعة  كؿ        
 . المجمكعات بيف المناقشات إدارة -
 . الحقيقية المعمكمات عمى مبنية قاعدة إلنشاء الخاطئة النتائج تصحيح -
 . كاألدلة بالمعمكمات بالمشاركة مجمكعة لكؿ السماح -
 . األخرل عمى قيمة كؿ أكلكية كترتيب تأكيد -
 .تكقعيا صدؽ كاختبار المتكقعة النتائج تحديد -

 :ليا المعارض والفريق لمقضية دالفريق المؤي نبي المناظرة ة:المرحمة الرابع
 كمجمكعة المطركحة لمقضية مؤيدة مجمكعة ( متعارضتيف مجمكعتيف إلىالطمبة  تقسيـ يتـ
 ( طمبةْ – ّ) مف ةمجمكعة صغير  ةكتختار المعمم القضية ليذه معارضة
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 .ـلجنة الحك عمييا كيطمؽ المحايد الرأم مثؿتل
 : الحكـ لجنة مسئكليات كمف

  .المكضكع جكانب تكضيح أجؿ مف المجمكعة مقدـ ىلطرحيا عم ةإعداد األسئم -
 الزمف ىك ما يميو، الذمأكال مف  سيتحدث مف كتشمؿ لممناقشةاستراتيجية  كضع -

 ... متحدث لكؿ المخصص        
  . رالتخاذ القرا جيد بشكؿ ةأثناء المناقش تطرح التي النقاط بتمخيص ةتقـك المجن -
 : التالية المياـ تحقيؽ عمـالم كعمى
 . بثبات المناظرة ديري -
 .النظر كجيات لتبايف كمشجع محايد المعمـ ككفي أف -
 .اآلراء كؿ فيو يحتـر فعاؿ ثقافي جك تأميف -
 . الفريقيف آراء مف ألم المباشر التقكيـ تجنب -
 .الحكاـ ىيئة آراء احتراـ -
 . المناظرة في تمت يالت النقاط بتمخيص المحكميف ىيئة مفالطمبة  أحد قكـي -
 لكؿ المخصص الكقت كـ.. أكالن  سيتحدث مف : تشمؿ المناظرة إلدارةاستراتيجية  كضع -

 .فريؽ
 . باألدلة مدعمة نظره كجية فريؽ ؿمقرر ك يعرض أف -
 :وتدعيمو الرأي عمى االتفاق ة:الخامس المرحمة

 الحقائؽ ـ، كباستخداالطالبات لمجمكعات العادؿ االستقصاء بنتائج باالستعانة
 في فىيئة المحكمي مع المعمـ تكصؿي المطركحة، بالقضية الخاصة األساسية كالمفاىيـ
  المعمـ قكـي. القضية أىداؼ يدعـ كاحد لرأم لمتكصؿ المرغكبة كغير المرغكبة النتائج تمخيص
 لرأما تقبؿ عمىـ كتشجعي الجديدة كالشكاىد األدلة ضكء فيـ رأييكا يغير الطمبة المذيف  بمساندة
 .األخر
 :تعممو تم لماي العمم التطبيق ة:السادس المرحمة

 ماالطمبة  طبؽي ث، حيميمة مرحمة ىي جىذا النمكذ في ةالمرحمة األخير 
 : ذلؾ أمثمة كمف . بيـ المحيطة البيئة في الحيكية التقنية مستحدثات قضايا ؿتعممكه حك 

 – جمعيات تككيف – تقارير كتابة – اجتماعات كعقد حضكر – عمؿ خطط اقتراح
 .ةاإلذاعة المدرسي في المشاركة – ةتكعية إرشادي نشاطات في المشاركة
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كترل الباحثة أف التنكع في األساليب ك االستراتيجيات في تدريس القضايا البيكتكنكلكجية       
يعمؿ عمى تدريب الطمبة عمى حؿ المشكبلت كتساىـ في تزكيدىـ بفيـ أعمؽ ليذه القضايا، ك 

 كيف اتجاىات إيجابية نحكىا.تك
 

 تنمية فيم معممي العموم لمقضايا البيوتكنولوجية :
جية اىتمت في ظؿ تسارع ك انتشار التطبيقات المختمفة لمبحكث في مجاؿ القضايا البيكتكنكلك      

المراكز البحثية العممية بإجراء الدراسات عمى معممي البيكلكجي العديد مف المؤتمرات كالجامعات ك 
ف أ (ُٖٓ: ََِٖكتشير كامؿ ) .فيميـ مف تمؾ القضايادرجة تمكنيـ ك  قبؿ الخدمة  لقياسك  أثناء

يو التقنيات المستحدثة في مجاؿ إلخر ما تكصمت آف يمـ معمـ البيكلكجي بأرايدر يرل  ضركرة 
يشير مجمس ك . ضمف كؿ ما ىك حديث في ىذا المجاؿالبيكلكجي مف خبلؿ برنامج أعداد يت

المعمـ  إعدادمعممي البيكلكجي بيدؼ  إعدادضركرة تقديـ الجديد في برامج  إلىلقكمي البحكث ا
الرام الصحيح حكؿ القضايا العممية المختمفة بناء عمى فيـ ك ادراؾ لؤلبعاد  إبداءالقادر عمى 

معممي البيكلكجي ك إعادة تأىيميـ ك تدريبيـ  إعدادىذا يضفي عمى مكضكع ك ، العممية بيذه القضايا
تعميـ مرض في ىذه  إعطاءف يككف ىذا المعمـ قادرا عمى أردنا أذا ا  ك ، بالغة أىميةأثناء الخدمة 

 ت.المكضكعا
    

فجاءت الدراسات التي اىتمت بتضميف القضايا البيكلكجية ضمف منيج البيكلكجيا بضركرة 
ف أيشير إلى دمز آف أ( ُّٕ، ُٗٗٗكتذكر سعكدم ) ،االكاديمي لمعمـ البيكلكجي اإلعدادتطكير 

ك االجتماعية  األخبلقيةتضميف مناىج البيكلكجيا بعض المستحدثات البيكلكجية ك قضاياىا 
ف يككف ىذا أردنا أذا ، إبالغة أىميةمعممي البيكلكجيا  إعدادالمرتبطة بيا يضفي عمى مكضكع 

ه الغاية تحقيؽ ىذ فأتعميـ مرضي في ىذه المكضكعات عند تخرجو كما  إعطاءالمعمـ قادرا عمى 
يفرض تضميف ىذه المناىج المستحدثات البيكلكجية كالقضايا األخبلقية التي تربط أك تنتج عف كؿ 

كتذكر أيضا ،  .مستحدث بيا مع التأكيد عمى المفاىيـ ك المبادئ كالقيـ المطمكبة لكؿ قضية فييا
ثة التطكرات الحاد ف تتكيؼ معأ إلىف تسعي باستمرار أف عمى النظـ التعميمية أف سيمكنس يؤكد أ

ف تسعى أك ،القضايا األخبلقية التي تثيرىا مع كؿ مستحدث جديد  في مجاؿ ثكرة البيكتكنكلكجيا 
نو لضماف أيؤكد   راتكميؼ أف كما تشير أيضا  ،ميف تربية مستديمة عمى جميع المستكياتأت إلى

ما يرتبط بيا مف قضايا المنشكدة مف تعميـ المستحدثات البيكلكجية المعاصرة ك  األىداؼتحقيؽ 
المعمـ مف مدل فيـ معمـ  إعدادف تتأكد الجيات التربكية المسئكلة عف أف ذلؾ يتطمب إف ،أخبلقية

دراكو أل ليذه المستحدثات إعداده أثناءالبيكلكجيا  مشكبلتيا األخبلقية ككجكب كجكد درجة ك  بعادىاكا 
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 األساليبتمكنو مف بعض  إلى إضافة ،لديو لتدريسيا اإليجابيةمقبكلة مف الحماس كاالتجاىات 
 .التعميمية المناسبة لتدريس مثؿ ىذه المستحدثات

 
معمـ  إعداد( إلى ضركرة زيادة عالية المجاالت الثبلثة التي يتـ  ِٖٔ: ُٖٗٗكيشير نصر)   

العمكـ مف خبلليا عف طريؽ زيادة ارتباط المحتكل الدراسي بقضايا المجتمع كمشكبلتو البيكلكجية 
 االكاديمي لمطالب المعمـ. اإلعدادكلقد تعددت الدراسات التي تناكلت ، التكنكلكجيةحيكية ك كال
 
 وفيما يمى عرضا لقائمة القضايا البيوتكنولوجية 
 

 أوال: البيوتكنولوجيا
أك بعض ، يعنى البيكتكنكلكجي بتقنيات تكظيؼ الخبليا الميكركبية كالحيكانية كالنباتية     

أك التدخؿ في العمميات ، كالمادة الكراثية، كاإلنزيمات، مثؿ األجساـ المضادة ،المككنات الخمكية
 البيكلكجية بيدؼ إنتاج أك تكسير أك تحكيؿ كائنات أك مكاد معينة بما يؤدم إلى فائدة المنتج.

اء لكيمياالبيكلكجيا الجزيئية كعمـ المناعة ك كتمتد تطبيقات البيكتكنكلكجي إلى عمكـ الميكركبيكلكجي ك 
الصحة كعمـك التغذية كالبيطرة كبعض الصناعات الزراعة ك الطب الشرعي ك عمـ العقاقير ك الحيكية ك 

نتاج الطاقة مف مصادر بديمةكتدكير المخمفات ك  فضبل عمى تكظيفيا في إنتاج أدكات الحرب  ،ا 
 البيكلكجية.

    
ؿ مثير خبلؿ كقد حققت بحكث البيكلكجي في الدكؿ المتقدمة إنجازات عظيمة األثر بشك

ك ابتكار ، يرجع ذلؾ في المقاـ األكؿ إلى تطكير صناعة األجيزة العممية، ك الثبلثيف عاما الماضية
 طرؽ مستحدثة في البحكث البيكتكنكلكجية.

    
ذلؾ عف طريؽ تقنيات ، ك كيستيدؼ البيكتكنكلكجي تحقيؽ أكبر استفادة مف المكارد الطبيعية    
معامؿ بحكث البيكتكنكلكجي حجر الزاكية في تطكر تقنيات التكنكلكجيا تمثؿ الدراسات في . ك جديدة
كيعممكف عمى  فالعمماء بما لدييـ مف عمـ ك خبرة كرؤل ىـ الذيف يضيفكف الجديد كؿ يـك ،الحيكية

 تطكيرىا بما يعمؿ عمى فتح آفاؽ جديدة لبلستثمارات في ىذا المجاؿ.ابتكار التقنيات ك 
     
   Scienceالمشتغؿ في متحؼ العمكـ   Robert Budإلى Biotechnologyتنسب لفظة ك     

Museumفي مجاؿ  ُُٕٗحيث كاف أكؿ مف استعمميا في عاـ  ،في لندف بالمممكة المتحدة
ىذه المفظة عمى  Karl Erekyاستخدـ ميندس مجرم يدعى ُُٗٗفي عاـ التخمر الصناعي . ك 
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صكؿ منيا عمى منتجات معينة ك ذلؾ نحك أكسع بمعنى خطكط تسخير مكاد خاـ بغرض الح
 بمساعدة كائنات حية.

ف تاريخ البشرية يحفؿ بأمثمة مف التطبيقات التي تنتمي إلى التكنكلكجيا الحيكية بشكؿ ما إ
 Traditional biotechnologyيناسب عصرىا كىي تعرؼ باسـ البيكتكنكلكجي التقميدية 

     
( كشؼ عف دكر ُٖٓٗ-ُِِٖ)Louid Pasteurكما أف العالـ الفرنسي لكيس باستير 

كما شيد القرف التاسع  ،ُٕٖٔ،ُٕٖٓالكائنات الدقيقة في عمميات التخمر في الفترة بيف عامي 
عشر إنتاج اإليثانكؿ كحمض الخميؾ كالبيكتانكؿ كاألسيتكف اعتمادا عمى عمميات التخمر. مف ذلؾ 

مضت قدما لنحيا ألخيرة فتاريخ العمـ معا ك اندرؾ أف التكنكلكجيا الحيكية لـ تظير فجأة في العقكد 
 اآلف في ظبلؿ إنجازات البيكتكنكلكجيا الحديثة.

    
عصر البيكتكنكلكجيا الجديدة الذم يعتمد عمى  –منذ سبعينات القرف العشريف  –كنحف نشيد  

طفرة ىائمة في ابتكار تقنيات تعتمد عمى الكائنات الحية تعمؿ عمى تغيير مبلمح كعطاءات 
ألنشطة الزراعية كالصناعية كالصحية كالبيئية. كقد أنشأت الدكؿ األكركبية فيما بينيا اتحادا ا

ييدؼ  European Federation of Biotechnology(EFB)لمتكنكلكجيا الحيكية يعرؼ باسـ
بصفة عامة ك دعـ التعاكف في ىذا المجاؿ بيف الدكؿ األكركبية  إلى دعـ األنشطة البيكتكنكلكجية

ذلؾ إلى إفياـ عامة الناس بأىداؼ التقنيات الحيكية كبأىمية تطبيقاتيا في الكفاء باحتياجات ك ك
كنظرا ألدراؾ المؤسسات العممية في الدكؿ المتقدمة ألىمية البيكتكنكلكجي  المجتمعات ك تقدميا.

ىذا أدل إلى تخصيص ، ك فقد تعاظـ عدد البحكث العممية التي تناكلت ىذا التخصص العممي
 Bioكريات عممية لنشر البحكث كعمى سبيؿ المثاؿ خصصت في أمريكا مجمة باسـ د

techniques  مجمةليذا الغرض، كNature Biotechnology كمجمةCytotechnology  التي
. كتكجد في الكاليات المتحدة األمريكية مؤسسات  Kluwar Academic Publishersتصدرىا 

لعممية ك التنفيذية البلزمة لمترخيص بسبلمة المنتجات قكمية رفيعة المستكل تضع الضكابط ا
المستخدمة في األنشطة الغذائية ك الزراعية ك الطبية بما فييا تمؾ الناتجة عف التكنكلكجيا الحيكية 
بيدؼ حماية المستيمؾ ك ليذه المؤسسات مصداقية لدل الجيات الرسمية في كافة دكؿ العالـ 

 .(ُّ-ُُ: ََِٖ)الجنزكرم،
 

 دة الوراثية:الما
مف عزؿ المادة المسببة لمتحكؿ البكتيرم   ـ ُْٓٗكفريقو العممي عاـ  "افرل"استطاع العالـ      

أمكف تفسير التحكؿ البكتيرم   وكعمي ،DNAكأثبت التحميؿ الكيميائي أف المادة المعزكلة ىي .
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الي اكتسبت كبالت، الخاص بالسبللة األخرل  DNAأساس أف إحدل السبللتيف امتصت   عمى
كلكف المشكمة التي كاجييا العمماء أف المادة  ، DNAالخصائص الكراثية لمسبللة المنقكؿ منيا 

لذلؾ لـ يتكافر دليؿ قطعي عمى أف  ،المسببة لمتحكؿ البكتيرم لـ تكف نقيو كبيا نسبو مف البركتيف
كىك  DNAلمحمؿ لمػ بعد دراسات مستفيضة تـ استخبلص األنزيـ ا .DNAالمادة المسئكلة ىي الػ 

كتـ معالجو المادة الكراثية المسببة لمتحكؿ البكتيرم بيذا األنزيـ  Deoxyribonuclaseأنزيـ 
إذف المادة الكراثية ىي مادة  ؛فتكقفت عمميو التحكؿ البكتيرم كبما أف األنزيـ ال يؤثر عمى البركتيف،

ف أك  ،تحتكل عمى نفس الكمية كجد أنيا؛ في مختمؼ الخبليا DNAالػتـ قياس كميو . DNAالػ 
ىذه العبلقة تحقؽ الثبات ك ، الكميو التي بالخبليا التناسمية الخبليا الجسمية تحتكل عمى ضعؼ

 . الكراثي
     

كما أف  ،كعند دراسة البركتيف في الخبليا المختمفة كجد أف كميتو تتفاكت مف نسيج إلى آخر
ف أل؛لتالي فيك غير ثابت كال يحقؽ الثبات الكراثي كبا،الخمية  البركتيف ييدـ كيبنى باستمرار في

كبالتالي ، في الخبليا التناسمية  كميو البركتيف في الخبليا الجسدية ال تساكل ضعؼ كميو البركتيف
 .DNAأف المادة الكراثية ىي   كفرت تمؾ الدراسة دليؿ آخر عمى

  
النمكذج يتركب مف ىذا  DNAمف كضع نمكذج لمػ  "كريؾ"ك "كاطسف"تمكف العالماف ك 

درجات ىذا السمـ كىذا الدرج ) القكاعد النيتركجينية (  ةالنيتركجينيحيث يمثؿ القكاعد   شريطيف
أك مف الجكانيف الذم يرتبط ، الذم يرتبط بالثايميف برابطة ىيدركجينية ثنائية األدنيف  ما مفإيتككف 

و بحيث يكجد عشر نيككميكتيدات في حكؿ نفس  DNAكيمتؼ،بالسيتكزيف برابطة ىيدركجينية ثبلثية 
بدأ التفكير في دراسة سمكؾ   DNAفبمجرد كضع نمكذج  ،الحمزكني المزدكج DNAكؿ لفة ليتككف 

DNA، ؟ كىؿ سمككو ثابت في جميع الكائنات ،ككيؼ يضاعؼ نفسو 
 

( DNAفي نمكذجييما إلي أف تركيب الشريط المزدكج ) "كريؾ"ك "كاطسف"لقد أشار العالماف 
يعتبر كبل منيما قالب لبناء  DNAتكل عمى كسيمة يمكف بيا مضاعفتو حيث أف شريطي يح

فقد بذؿ العالماف  ،DNAبذؿ العالماف كاطسف ككريؾ جيدا كبيرا لكضع نمكذج الػ  اككم .اآلخر
طريقو  ىي ك DNAميسسمكف كستاؿ جيدا كبيرا في الكصكؿ لمطريقة التي يتضاعؼ بيا 

عف بعضيا بكسر  DNAشريطا  حيث ينفصؿ Semi Conservativeالتضاعؼ شبو المحافظ 
المتزاكجة ثـ يعمؿ كؿ شريط كقالب لبناء نفسو ثـ  ةالنيتركجينيالركابط الييدركجينية بيف القكاعد 

كبالتالي عندما تنقسـ الخمية تنتج ، شريطيف أحدىما قديـ كالثاني جديدتتككف ركابط ىيدركجينية بيف 
DNA  ىجينا.  
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خمية عمى مخزكف مف المعمكمات كالخطط البلزمة لتأدية عمميا داخؿ النكاة كالبعض تحتكل ال
كىك بيت الطاقة في الخمية  بالميتكككندريااآلخر خارج النكاة في إحدل عضياتيا كىك ما يسمى 

نتاج الطاقة البلزمة لمخمية في تسير عمميا.، تركب ت ك حيث انو المسئكؿ عف أكسدة السكر كا 
الجينات المحمكلة عمى الصبغيات )الكركمكسكمات( كىى مادة كثيفة مكجكدة مف اثية المادة الكر 

 عدد معيف مف الكركمكسكمات حي، كيميز كؿ كائف الحيداخؿ نكاة كؿ خمية مف خبليا الكائف 
 (.ُٕ: ََِٖ)أبكزيد،
 

 :ثانيا : تكنولوجيا اليندسة الوراثية
 
 مفيوم اليندسة الوراثية:  -1

التقنية التي تغير مكركثات )الجينات( "اليندسة الكراثية بأنيا  (ٖٓ: ََِٕ ) تعرؼ إنشاصي      
المكجكدة داخؿ جسـ الكائف الحي تحتكم خبليا كؿ الكائنات الحية عمى مجمكعة مف الجينات التي 

 ."تحمؿ معمكمات كيميائية تحدد خصائص ك صفات ىذا الكائف
حد فركع التكنكلكجيا الحيكية كتعنى "أ ( بأنيا ُّٖ-ُّٕ:  ُٗٗٗ)كآخركف البحر كيعرفيا

باستخداـ التجارب المعممية في إنتاج نبات أك كائف حي مادتو الكراثية تحتكم عمى جيف جديد 
 ."يتحكـ في ظيكر صفة جديدة مرغكبة

 
 مفيوم الجين:   -2
 يمثؿ الكحدة األساسية المسؤكلة عف كراثة الصفات، ك"( الجيف بأنو ُِٓ: ََِّ)يعرؼ الخمؼ   

كالجيف ىك عبارة  ."ىي تحتكم عمى الصفات الكظيفية ك البنيكية التي تنتقؿ مف اآلباء ك األبناء
كمعظـ المكرثات تحتكم عمى المعمكمات المسؤكلة عف إنتاج ك صنع  DNAعف قطعة صغيرة مف 
 .كجد ىناؾ مكرثة كاحدة لكؿ بركتيفنو في داخؿ الخمية يأأم  ،بركتيف خاص كمحدد

ف تنتقؿ أصغر كمية مف المعمكمات الكراثية التي يمكف أيمثؿ  "( بأنوُٓ: ََِّ)يوركج كيعرفو  
 ."كىي تتألؼ مف مجمؿ القكاعد النكاتية الضركرية لترميز بركتيف معيف

 
 تخميق البروتين: -3
كتتـ الثانية في المنطقة المحيطة ، يتـ تخميؽ البركتيف عمى مرحمتيف تتـ األكلى منيا في النكاة   
فكؽ مكقع معيف مف  RNAتبدأ العممية بأف يربط أنزيـ بممرة . ة داخؿ الخمية أم السيتكببلـزبالنكا
 DNAكيتحرؾ اإلنزيـ عمى طكؿ جديمة اؿ ، عند أك قرب بداية الجيف الذم سيعمؿ DNAجزئ 

كقالب لمنسخ بالنسبة لؿ  DNAيعمؿ ، ك RNAتنسخ نسخة مكممة مف إحدل الجديمتيف مف مادة 
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RNA ك لؿ RNA  ىك يمعب دكره ىذا جديمة كاحدة كيسمىك RNA  سيط بيف يعمؿ كك الرسكؿ ك
نسخت في لغة  DNAىك مستنسخ لمجمكعة مف التعميمات مكتكبة بمغة الجينات ك السيتكببلـز ك 

RNA  (ٖٔ-ٖٓ: ُٖٓٗىذه بالتالي تترجـ إلى بركتيف)يككسيف،الكسيطة ك. 
 
 الشفرة الوراثية: -ْ

  RNAكالذم ينسخ إلى DNAتتابع جزئي مف  "راثية بأنيا:( الشفرة الك ََِٗ)يعرؼ أبكزيد
الريبكسكمى كامبل كالذم ينتقؿ بدكره إلى الريبكسكـ ليترجـ إلى تتابع مف األحماض األمينية فى 

 ."عديد الببتيد
 األمينيةالرسكؿ الذل يحمؿ األحماض  RNAعدد النيككميكتيدات المسئكؿ عف اختيار الكود:

ف حتى اآلف(، كىذا العدد يككف ثبلثي لكي نحصؿ عمى األحماض )العشركف حمض المعركفك 
 .البركتينات كاإلنزيمات تككف عديد الببتيد كمف ثـ التي األمينية

 
 األحماض النووية: -5

كيعتمد عمييا ة ذلؾ أنيا تشكؿ المادة الكراثية، لؤلحماض النككية أىمية عظمى مف الناحية البيكلكجي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا.                                                                                                                           بناء البركتينات داخؿ الخبلي

حجر  DNAيعتبر حمض ، ك ـ ُُٕٖاكتشفت األحماض النككية كمككف خمكم في عاـ     
-ْٓ: ََِٖيعرؼ طرازاف مف األحماض النككية)الجنزكرم،. ك الزاكية في ثكرة العمكـ البيكلكجية

ْٔ: ) 
 (:DNAحمض دي أوكسي ريبونيوكميك )  - أ

عضيما يتككف جزمء الحمض مف شريطيف مف جزيئات معينة ك يمتؼ الشريطاف حكؿ ب
الكحدة البنائية لمحمض تعرؼ باسـ ك  يعرؼ باسـ المكلب المزدكج البعض ليككنا ما

Deoxyribonuclotide،  كىي تتككف مف جزمء سكر خماسي منزكع منو ذرة األككسجيف يعرؼ
كمف ناحية أخرل بكاحدة  ،كيرتبط ىذا الجزمء مف ناحية بمجمكعة فكسفات،  deoxyriboseباسـ

يشكؿ ىذا الحمض ثياميف ك الجكانيف ك السيتكسيف ك ك ال األدنيفرك جينية ىي مف أربع قكاعد نت
في تراكيب سيتكببلزمية معينة مثؿ  أيضاكما يكجد ، المادة الكراثية لكثير مف الفيركسات

 الميتكككندريا كالببلستيدات.
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 (:RNAحمض ريبونيوكميك ) - ب
ذلؾ عمى عكس جزمء دات ك احدة مف جزيئات تسمى نيككمييتككف مف سمسمة ك  RNAحمض 

كالفرؽ  ،الذم يتككف مف سمسمتيف مف جزيئات تسمى دم اككسي نيككميكتيداتDNA حمض
ما أاألساسي بيف ىذه الكحدات يتحدد في أف السكر الداخؿ في تركيب النيككميكتيدات ىك الريبكز 

كما أف كز، ذرة أككسجيف يسمى دم اككسي ريبفي الدم اككسي نيككميكتيدات فيك ريبكز تنقصو 
ىي  RNAىناؾ فرقا آخر في تركيب ىذه الكحدات يتحدد في القكاعد النيتركجينية في حمض 

باإلضافة إلى قاعدة تسمى يكراسيؿ كىذه القاعدة األخيرة ال تكجد األدنيف كالجكانيف كالسيتكسيف، 
شكؿ . كيRNAحيث يكجد بدال منيا القاعدة ثايميف التي ال تكجد بدكرىا في حمض  DNAفي 
نو يكجد في سيتكببلـز الخمية عمى ثبلثة أنماط أالمادة الكراثية لبعض الفيركسات كما  RNAاؿ

. كيختمؼ الريبكسكمي RNAحمض  -ناقؿ   RNAاؿ حمض -الرسكؿ RNA ىي: حمض اؿ
RNA  عفDNA ،(:ْٓ: َََِببعض الخصائص اليامة كىي)الكبيسي 
  .يتالؼ مف سمسمة مفردة مستقيمة مف الجزيئات -
  .لقكاعد النيتركجينية ىي االدنيف ك الجكانيف ك السيتكسيف ك اليكراسيؿ بدال مف الثايميفا -
 .الرايبكز)خماسي ذرات الكربكف( RNAالسكر المكجكد في  -
 .(chargaffإلى قكاعد جاركاؼ ) RNAال تتبع جزيئات اؿ -
جزئ  RNAترتبط النيككميكتيدات ببعضيا بركابط فكسفكثنائية االستير كبذلؾ تعتبر اؿ -

 .بكليمر
 

 :DNAتضاعف  -6
المتككنة تنقسـ DNA ف نسختي اؿأقبؿ االنقساـ أم  DNA اؿىك تكرار محتكل  التضاعؼ

بشكؿ متساكم بيف الخميتيف البنكيتيف الجديدتيف ،إذا إف كؿ شريط قديـ سكؼ يطبع عمى شريط 
بأف كؿ خمية جديد متمـ كلذلؾ فالتضاعؼ يككف بأسمكب شبو محافظ في طبيعتو ك الذم يعني 

بنكية سكؼ تستقبؿ شريط الدنا مف الخمية االمية ك شريط متمـ مصنع حديثا .كىذا يقع في سياؽ 
: إف المكديؿ الحالي ( ك حسب اآلتيُّٓٗكاطسف ك كريؾ )ما تـ تكقعو مف قبؿ العالماف 

تخيؿ  كعميو يمكف، يبيف احتكائو عمى زكج مف القكالب كؿ كاحد منيما يككف متمما لآلخر DNAؿ
حدكث انفبلت لمسمسمتيف الييدركجينية ك  ككف الفترة قبيؿ التضاعؼ تتضمف تكسر األكاصر

ك في ،ثـ تعمؿ كؿ سمسمة كقالب لتككيف سمسمة مرافقة جديدة  ،كانفصاليما عف بعضيما البعض
اج القكاعد سكؼ عبلكة عمى ذلؾ فإف التسمسؿ ألزك  ،ف نحصؿ زكجيف مف زكج كاحدأالنياية يجب 

 .(ِٓ-ُٓ: َُُِ)السعدم،عؼ بشكؿ دقيؽيتضا
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7- DNA :معاد االتحاد 
كلكف يتـ مف مصدريف مختمفيف،  DNAيقصد بذلؾ إجراء التحاـ أك ربط اصطناعي لحمض 

البد أف يتـ قطع كؿ منيما باستخداـ إنزيـ القصر نفسو حتى  ؛معا DNAربط جزيئيف مف حمض 
كيقصد بالتكالؼ ىنا أف يتكافؽ ارتباط  تتكالؼ منطقة قطع احدىما مع منطقة الجزمء اآلخر.

القكاعد النيتركجينية. كيمكف بيذه الطريقة ربط المادة الكراثية ألنكاع مختمفة مف الكائنات البعيدة 
كيمـز إنزيـ رابط لتحقيؽ ىذا الربط كتعرؼ ىذه التقنية عضيا البعض مف الناحية التصنيفية، عف ب

معاد  DNAككاف أكؿ مف نجح في الحصكؿ عمى  .المحاـباسـ تقنية القص أك تقنية بصفة عامة 
 .(ُُِ-َُِ: ََِٖاالتحاد ىك العالـ األمريكي بكؿ برج مف جامعة ستانفكرد )الجنزكرم،

 
 : DNAنواقل  -8

 الكركمكسـك إلى إضافة صغير، كركمكسكـ عمى خبلياىا تحتكم البكتيريا مف أنكاع تكجد    
 ىذا كيمثؿ. الببلزميد: اسـ الصغير الكركمكسـك ىذا عمى أطمؽ كقد. النكاة في المكجكد األصمي
 البكتيريا تمكف الجينات بعض كيحمؿ مغمقة حمقة شكؿ عمى مكجكد DNA مف كاحد جزمء األخير

دخاليا الببلزميدات ىذه عزؿ مف العمماء تمكف كقد. الحيكية المضادات بعض مقاكمة مف  إلى كا 
 تتكاثر أنيا الببلزميدات ىذه طبيعة كمف. الحيكية اداتلممض مقاكمة كأظيرت أخرل بكتيرية خبليا
 استخدمت فقد الخاصيات كليذه. آخر إلى جيؿ مف كتنتقؿ(  المضيفة)  الجديدة الخبليا داخؿ ذاتيان 

أخرل)قنديؿ  إلى خمية مف الجيف لتحكيؿ كنكاقؿ جزئييا، في المرغكب الجيف زرع بعد الببلزميدات،
،ََِٕ :ُِ). 
 
 لمضاعفة المادة الوراثية: pcrالبممرة المتسمسل طريقة تفاعل  -9

ك لكف صعكبة التعامؿ مع ، DNAكثيرا ما يقتضي األمر دراسة جزء معيف مف جزمء حمض    
لذا يستمـز األمر مضاعفة الجزء المطمكب ف جزيئات ىذا الحمض تحكؿ دكف ذلؾ؛ عدد محدكد م

ك تسمى ،د ذلؾ في الدراسة المطمكبة دراستو مرات عديدة خارج الجسـ حتى يسيؿ استخدامو بع
إلجراء عممية مضاعفة الجزمء يمـز فؾ شريطي . ك DNAعممية المضاعفة ىذه باسـ إكثار حمض 

الجزمء عف بعضيما البعض ثـ تككيف شريط جديد أماـ كؿ شريط قديـ باستخداـ إنزيـ البممرة 
جزيئاف مف الحمض بدال مف كبذلؾ يصبح لدينا ، حيث يرتبط كؿ شريط جديد مع الشريط القديـ

جزمء كاحد ك بتكرار ىذا اإلجراء عدة مرات يتككف لدينا بمتكالية ىندسية عدد كبير مف جزيئات 
كيرجع الفضؿ في ىذه التقنية التي تسمى  الحمض تشبو كميا الجزمء األصمي الذم بدأنا بو.

 .(ُِٖ: ََِٖإلى العالميف مكلس كفالكنا)الجنزكرم، PCRتفاعؿ البممرة المتسمسؿ 
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  :تكنولوجيا االستنساخ ثالثا:
 مفيوم االستنساخ:

الحصكؿ عمى عديد مف النسخ طبؽ األصؿ مف "االستنساخ بأنو  (ٖٔ: ُٖٗٗ)يعرؼ غنيـ    
نبات أك حيكاف أك إنساف بدكف حاجة إلى تبلقح خبليا جنسية ك ىك ناتج زراعة نكاة خمية جسدية 

ئية في بكيضة انتزعت منيا نكاتيا سمطت عمييا دفعة كيربا DNA تحتكم عمى المادة الكراثية اؿ
انقساميا في أنبكب معيف ك تزرع ىذه الخبليا في الرحـ ك تركت ضعيفة جدا أدت إلى تنشيطيا ك 

 .(ُِِ: ََِّ)عبد الكريـ ،" تنقسـ ك تتخصص كتنمك نمكا طبيعيا إلى أف صارت جنينا كامبل 
 

 تقنية االستنساخ:
نات ليككف مف فرد كاحد كذلؾ بقصر مصدر الجي األصؿسخة طبؽ يمكف الحصكؿ عمى ن
 األنثىتؤخذ بكيضة مف  أفكلتحقيؽ ذلؾ ابتكر العمماء تقنية خبلصتيا ، مصدرا كاحدا ال مصدريف

فيصبح لدينا بكيضة ببل مادة كراثية ثـ تؤخذ خمية ؛ يا المحتكية عمى المادة الكراثيةثـ يتـ نزع نكات
كبذلؾ ينتج ، تدمج مع البكيضة منزكعة النكاةكم عمى كامؿ المادة الكراثية ك جسمية مف فرد ما تحت

كيتـ كضع ، منو الخمية الجسمية أخذتزيجكت مادتو الكراثية مف مصدر كاحد ىك الشخص الذم 
يكتمؿ ك تتـ  أف إلىالبديمة حتى ينمك داخؿ ىذا الرحـ  األـتسمى  أنثىىذا الجنيف المبكر في رحـ 

كقد تـ ىذا ، ُٔٗٗكقد كلدت في يكليك ، حيكاف ثدم يتـ استنساخو أكؿدكلمي ىي  عجةكالدتو. كالن
إياف كيممكت" "عف طريؽ مجمكعة مف العمماء بقيادة  أسككتمنداالعممي في  اإلنجاز

 .(ِْ: ََُِ)العبيدم،
 

 :أنواع االستنساخ
 
 االستنساخ الجيني: -1
 ""ىيربرت بكير فحيف تكصؿ كؿ م ،ـُّٕٗمرة في عاـ  ألكؿظير االستنساخ الجنيني     
باستخداـ نكاقؿ االستنساخ ك DNA ػلتقنية التأشيب الكراثي لم استراتيجية أكؿ إلى"ستانمي ككىيف" ك

 الببلزميدية .
ك  .براءة اختراع في حقؿ المكاد الحية أكؿمف الحصكؿ عمى  َُٖٗكتمكف العالماف في عاـ    

القاطعة المناسبة كعزؿ الجينات المطمكب استنساخيا  يماتباإلنز DNA ػتعتمد التقنية عمى تقطيع ال
 إلنتاجالتي تشفر ك ، ارتباط الجينات المرغكبةلحـ ك  إعادةيتـ  .باستخداـ نكاقؿ مناسبة لبلستنساخك 

كالتي يتـ  ،الحصكؿ عمى جزيئة ناقؿ ىجينةالناقؿ ك DNA ػالبركتيف المطمكب ضمف جزيئية ال
 .(ِْ: ََُِ)العبيدم،بطرؽ مختمفة ما بعد في البكتيريافي إيبلجيا
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 استنساخ الخبليا: -2
يتـ  ؛شكؿ محددكاحدة ذات تركيب ككظيفة معركفة ك يتـ االستنساخ الخمكم بفرز ك فصؿ خمية    

الخبليا  كبذلؾ تعطي نكعا كاحدا مف، نسيجية خاصة لغرض استنساخيا زراعية أكساطتنميتيا في 
ر مف التطبيقات كالعبلج كيمكف استخداميا في عدد كبي، مةالكظيفة المتماثالمتميزة ذات التركيب ك 

في دراسات التمايز الخمكم ك تحكؿ الخبليا ك  ،المضادة كحيدة النسيمة األجساـ إنتاجفي الجيني ك 
 .(ِْ: ََُِ)العبيدم،الكرمية 

 
 :االستنساخ الجنيني -3
يات الميمة في الحصكؿ عمى حد التقنأ "باالنشطار الجنيني "أحياناتعد ىذه التقنية التي تسمى     

ك في  .األغناـمف تطبيقيا عمى  ُٖٓٗفي عاـ  ك تمكف العالـ "كيبلدسف" .نسخ متطابقة تماما
كينقسـ االستنساخ الجنيني . جنيف بشرم باستخداـ ىذه التقنية ُٕتـ الحصكؿ عمى  ُّٗٗعاـ 
 (:ِٓ-ِْ: ََُِ)العبيدم، أنكاعثبلث  إلى
الناتجة متطابقة تماما ك ذلؾ الف مصدر  األجنةيا :كتككف االستنساخ بطريقة فصؿ الخبل .ُ

 كأخيراك الفئراف  األغناـالمادة الكراثية ىك كاحد كقد تـ تطبيؽ ىذه التقنية عمى الضفادع ك 
 .اإلنساف

بتنشيط البكيضة غير المخصبة: تعد ىذه التقنية تطبيقا لفكرة التكاثر العذرم ك  االستنساخ  .ِ
 البكيضة غير المخصبة عمى بدء التكاثر ك االنقساـ . تعتمد عمى تحفيز ك حث

االستنساخ بتنشيط الخمية الجنينية المتحدة مع البكيضة منزكعة النكاة : استخدمت ىذه التقنية  .ّ
 .مف قبؿ "كيممكت" الستنساخ النعجتاف "ميكاف"ك "مكراؾ" ُٓٗٗفي عاـ 

 
 : العبلجي االستنساخ -4
 المجاؿ ىذا في كيدخؿ الطب في تستخدـ أف يمكف يالت األعضاء بعض باستنساخ كيتـ    

 يجرم ثـ كمف ما، بمرض المصاب الشخص خمية في الكراثي الخمؿ إصبلح أك تعديؿ إمكانية
 .مرضو مف اإلنساف يتخمص لكي استنساخيا

 
  :فوائد االستنساخ

 ( فكائد االستنساخ فيما يمي:َِٗ: ََِّ)يجمؿ الخمؼ
 اآلفالتي كانت قد انقرضت ك يحاكؿ  أكتي يخشى مف انقراضيا القياـ باستنساخ لمحيكانات ال -ُ

بعد اف  ُّٔٗعمماء في استراليا استنساخ نمر تسمانيا الذم تكفي آخر نمر منو في عاـ 
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صغيريف كانا قد حفظا  أنثىنجحكا في استنساخ بعض جينات ىذا الحيكاف مف خبليا ذكر ك 
  .حد المتاحؼأفي 

  األدكية إلنتاجالنباتات الستخداميا في الغذاء ككذلؾ  أكت القياـ باستنساخ الحيكانا  -ِ
 .المختمفة في حميب تمؾ الحيكانات 

 
 :رابعا: البيوتكنولوجيا و الطب

 
 مشروع الجينيوم البشري: -1

، كاكتشاؼ مزيد مف أسرارىا يستعينكف كد مكثفة لمعرفة الجينات البشريةيبذؿ العمماء جي    
، كىك دث التقنيات، كأضخـ الكمبيكتراتلمختبرات الحديثة المزكدة بأحلتحقيؽ ىذا اليدؼ العظيـ با

، كقد تحؽ كثير مف النتائج العظيمة حتى مريكا خمسة مميارات مف الدكالراتمشركع رصدت لو أ
 اآلف، كآخر ىذه النتائج ىك كشؼ الخريطة الجينكمية لئلنساف.

كقعيا عمى الخريطة الجينكمية كحجميا كعدد كال يمر يكـ إاٌل كيتـ فيو معرفة عدد ىذه الجينات كم 
، كالبركتينات التي يصنعيا بأمر خالقو، كعدد األحماض األمنية المككنة لو النيتركجينيةالقكاعد 

ككظائفو، كاألمراض التي تصيب اإلنساف عند نقص ذلؾ البركتيف  المككنة ليذا البركتيف،
ك  اعد النيتركجينية في شريط الحامض النككم،كيستطيع العمماء في يكمنا ىذا تحديد تسمسؿ القك .

كذلؾ تحديد مكاقع الجينات المختمفة عمى الكركمكسكمات .ك نتيجة إلمكانية صناعة جينات معينة 
نو مف المستطاع حاليا دراسة جينات عديدة كرسـ خرائط تسمسؿ قكاعدىا إف بكميات كبيرة،
ستة ك  ىاقع أكثر مف مائة ألؼ جيف بشرم عمك بنفس الطريقة سيتمكف مف تحديد مك ، النيتركجينية

 .(ُٗٓ: ُٖٔٗكركمكسكما)الربيعي، أربعيف
 
  :مفيوم الجينيوم 

مجمكع المادة الكراثية التي تحتكييا الخمية كالتي "( الجينيكـ  بأنو ّٗ: ََِّ)الخمؼ يعرؼ
فييا  ىي تتضمف كؿ المكرثات بماتسمى الجينيكـ النككية، ك يكجد معظميا في نكاة الخمية ك 

 ."المادة الكراثية المحيطة بمنطقة المكرثات
    

البشرم كاحدا مف أعظـ المشاريع البيكلكجية  يشكؿ مشركع تحديد المكركث )الذخيرة الكراثية(
التي تـ إقرارىا في القرف العشريف كالذم يستيدؼ تحميؿ اإلرث الكراثي البشرم بأبعد تفاصيمو 

مميكف مف أزكاج  َََّخطكتو النيائية تحديد تتابعات حيث يستيدؼ في  ،الجزيئية الممكنة
مشركع الضخـ في بدأت الطبلئع األكلى لؤلفكار المتعمقة بيذا ال. القكاعد لمذخيرة الكراثية لئلنساف
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تكقع ، ك ـ َُٗٗك لكف المشركع بدأ رسميا في شير أكتكبر مف عاـ ـ،  ُٖٓٗمنتصؼ عاـ 
ك  ،ك بكمفة إجمالية تزيد عف ثبلث مميارات دكالر، عاما ُٓء أف يستمر المشركع لمدة العمما

مع ضركرة تكفير برمجيات حاسكب  DNA حدث األجيزة المتقدمة لتحديد تتابعات اؿأيتطمب 
جراء المقارنات ائمة ك تحميؿ المعطيات الناجمة ك خاصة لغرض خزف المعمكمات المتدفقة الي ا 

جتماع مكسع لمنظمة المكركث أك الذخيرة ـ تـ عقد أكؿ اُُٗٗك في شير آب مف عاـ  .البلزمة
األشخاص مف ذكم االىتمامات العممية ىي منظمة ينتسب إلييا العمماء ك  الكراثية البشرية ك

المكجكدة في الخبليا  ِّتحتكم أزكاج الكر كمكسكمات اؿ .المتعمقة بمشركع المكركث البشرم
 – ََََُِشكؿ ما يتراكح بيف زكج قاعدم ت َُ×ّمميارات قاعدة تنتظـ في  ٔالبشرية عمى 

 DNA %فقط مف اؿٓالفعاؿ( ال يشكؿ سكل  DNA مكركث )جيف ك ىك ما يعرؼ )اؿ ََََٗ
 .أف يغمؽ أك يفتح في المحظة المناسبة خبلؿ حياتنا DNA ك يمكف ليذا اؿ ،الكمي لمكركمكسكمات

ىي ، ك ى مف الحمؿ ()ك خصكصا خبلؿ المراحؿ المبكرة مف تطكر األجنة في األشير الثبلثة األكل
ك تضمف ىذه المكرثات ،المسؤكلة عف الفردية لئلنساف ك التي تتحكـ بالتطكر مف الميد إلى المحد 
بقكاعدىا الستة  DNA بقاء النكع لذلؾ يعتقد بعض العمماء بعدـ جدكل تحديد جميع تعاقبات اؿ

عمى الرغـ مف أف فة؛ التالDNA % منيا دنا خامؿ أك ما يعرؼ باؿٓٗف أمميارات جميعا طالما 
: ََُِقد تككف مكرثات كاذبة أك مناطؽ لتنظيـ تعبير المكرثات)العبيدم،DNA تعاقبات ىذا اؿ

َِٖ). 
 
 (318: 2663)أبو الفتوح ,أىداف المشروع  
  .رسـ الخرائط الكراثية ك الفيزيقية المفصمة لكؿ الكر كمكسكمات البشرية 
 ابعيا ك تحديد مكاقع ك تركيب كؿ الجينات البشرية سمسمة القكاعد في ىذه الخرائط لتحديد تت

ك مف بينيا جينات األمراض الكراثية مما يتيح عمؿ خريطة لمكاقع كؿ الجينات عمى الكر 
 .كمكسكمات البشرية 

  إعادة ما تـ عمى اإلنساف ك إجرائو عمى كائنات حية أخرل بيدؼ فيـ عمؿ الجينات البشرية
خيطية تعيش في التربة تعرؼ باسـ سينكرابدتيس تكجد  %مف جينات دكدةَْحتى اتضح أف 

  .ك دراسة دنا ىذه الدكدة ستعني الكثير لتفيـ العمميات البيكلكجية في البشر،في اإلنساف 
 تطكير تقنيات أفضؿ لسمسمة اؿ DNA  قاعدة  َََُِفمنذ عشريف عاما كانت سمسمة

قيقة أما اآلف فبل يستغرؽ أصبح يستغرؽ عشريف د َََِتستغرؽ أكثر مف سنة كفي عاـ 
 سكل دقيقة كاحدة.

 دراسة التبايف الكراثي لجنس البشر.  
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  معالجة معمكمات المشركع ك تحميميا ك ذلؾ بتطكير نظـ لقكاعد المعمكمات مف اجؿ تجميع
 .البيانات ك تحميميا بحيث تسمح لمباحثيف في العالـ بأسره مف التمكف مف نتائج المشركع 

 ا المشركع إلى الصناعة ك غيرىا مف المجاالت التي قد تستفيد منيا دعـ نقؿ تكنكلكجي. 
  القانكنية كاالجتماعية لنتائج المشركع ك محاكلة تكقع المشاكؿ دراسة التضمينات األخبلقية ك

% ٓ%الىّك لقد خصص المشركع نسبة تتراكح ما بيف  ،قبؿ ظيكرىا ككضع سبؿ معالجتيا
أكؿ مشركع بحثي كبير يخصص بعضا مف تمكيمو لفحص ىذا . ك مف ميزانيتو ليذه الدراسة

 آثاره عمى المجتمع. 
  المطمكبة البلزمة لبحكث الجينيكـ.العمماء عمى التمكف مف الميارات تدريب كتشجيع الطمبة ك 

 
  (319: 2663)أبو الفتوح ,أىمية المشروع: 
 نات المرضية سيبدأ العمؿ جديا في كشؼ كظيفة كؿ جيف سيحدد المشركع مكاقع آالؼ الجي

في اإلنساف كسيحدد تفاصيؿ كؿ جيف منيا األمر الذم سيمكف مف تشخيصات دقيقة ليا 
 ستغبلؿ التركيب الجزيئي لجيناتيا.كالذم سينتيي في آخر المطاؼ بالكصكؿ إلى عبلج ليا با

  ستتمكف شركات البيكلكجيا مف استغبلؿ المعارؼ التي تتدفؽ عف المشركع البتكار كسائؿ سيمة
اليدؼ ىك الكقاية مف األمراض ي الجينات ك تشخيص أدؽ لؤلمراض، ك شؼ أدؽ لمطفرات فلك

  .التي تصيب البشر أك عبلجيا أك الكقاية قبؿ العبلج
 ى كؿ حسب ستتكفر مئات بؿ آالؼ البركتينات العبلجية الجديدة ستفصؿ العقاقير لممرض

 الجسـ.مكجية إلى مكاقع معينة مف  ستككف ىذه العقاقيرجينكمو، ك 
 ربما كاف العبلج الجيني ىك اكثر تطبيقات عمـ تعماؿ الجينات ذاتيا في العبلج ك اسDNA 

حتى األمراض المكتسبة ك ض األمراض الكراثية الخطيرة بؿ، ك إثارة كيعد بتكفير عبلجات لبع
  .فيو تستبدؿ بالجينات المعيبة جينات طبيعية في تدعيـ المناعة ضد المرض

 قضايا عممية لـ تكف قببل قابمة جينيكـ البشرم في معالجة أسئمة ك اممة لمتساعد الخريطة الك
 لمفحص مثؿ :

 كيؼ ننمك مف خمية كاحدة لنصبح بشرا ؟ -
 ما الذم يفتح الجيف ليعمؿ ك ما الذم يكقفو عف العمؿ؟  -
 ما الذاكرة؟  -
 الخاص بنا؟  DNA ػكيؼ تؤثر البيئة مف حكلنا في ال -

 
 
 



 

48 

 العبلج بالجينات: 
، كأنو يستفاد منو لعبلج ببلن زاىران ينتظر العبلج الجينيير النتائج كاألبحاث إلى أف مستقتش    

التياب الكبد الفيركسي، ، ك ييف مف مرضى العالـ مثؿ السرطافأمراض كاسعة االنتشار تطاؿ المبل
 ، كاألمراض العصبية مثؿ داء باركتسكفالعائمي، كتصمب الشراييف الككلستركؿ، كفرط كااليدز

 .  خيص األمراض الكراثية قبؿ الزكاج، كتشة إلى معالجة األجنة قبؿ كالدتياكمرض الزىايمر، إضاف
 

 مفيوم العبلج بالجينات:
عبلج أمراض عف طريؽ استبداؿ الجيف المعطكب بآخر "يمكف تعريؼ العبلج الجيني عمى أنو  

 Geneجينات السميمة )( أك إمداد خبليا المريض بعدد كاؼ مف الgene replacementسميـ )
transfer تقـك ىذه الجينات بالعمؿ البلـز كتعكض المريض عف النقص في عمؿ جيناتو )

المعطكبة، يمكف أف تككف ىذه األمراض الجينية المراد عبلجيا كراثية أم إف المرض ينتقؿ مف 
لمجيف المعطكب أك  إلى األبناء عبر الخبليا الجنسية )الحيكاف المنكم أك البكيضة( الحاممة اآلباء

 *".أمراض غير كراثية كتكلدت في الشخص بعد كالدتو نتيجة طفرات )حدكث عطب جيني(
 

 منافع العبلج بالجينات:
  ( ُّْ: ََِٔ)الداغي،ىناؾ فكائد كبيرة تتحقؽ مف خبلؿ العبلج الجيني يمكف أف نذكر أىميا 

منع كقكعيا أصبلن بإذف اهلل ، أك  ، كحينئذو التمكف مفالكتشاؼ المبكر لؤلمراض الكراثيةا -ُ
ة المكتشفة أكثر مف ، حيث بمغت األمراض الكراثي، أك التخفيؼ عنيا قبؿ استفحالواإلسراع بعبلجيا
 ، كبالتالي استفادة المبلييف مف العبلج الجيني .ستة آالؼ مرض

 .ة الكراثيةع كذلؾ عف طريؽ االسترشاد الجيني، كاالستشار تقميؿ دائرة المرض داخؿ المجتم -ِ
، كمعرفة التركيب الكراثي يؽ التعرؼ عمى المككنات الكراثيةإثراء المعرفة العممية عف طر  -ّ

 .عينة كضغط الدـ كالنكبات القمبية، كالسكر كنحكىالئلنساف بما فيو القابمية لحدكث أمراض م
 ىة .، كبالتالي الحد مف الكالدات المشك مف اقتراف حاممي الجينات المريضةالحد  -ْ
  .، كىرمكنات يحتاجيا جسـ اإلنساف لمنمك كالعبلجإنتاج مكاد بيكلكجية -ٓ
 

 سمبيات العبلج بالجينات و أخطاره:
، ات في عدة نكاحي اجتماعية كنفسيةتترتب عمى العبلج الجيني بعض السمبي  

 :( ُّٓ: ََِٔ)الداغي،منيا
 ،ثار كبيرة عمى حياتو الخاصةمف خبلؿ كشؼ بعض األمراض الكراثية لمفرد يترتب عميو آ -ُ

ف الزكاج منو رجبلن كاف ، أك التأميف بصكرة عامة ، كاالمتناع عفيتعرض لعدـ القبكؿ في الكظائؼ
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كمو تؤثر فعبلن عمى عممو الكظيفي، كعمى زكاجو، كعمى كثير مف أمكره ، فقراءة جينأك امرأة
انو حامؿ  د ال يصبح مريضان مع، بؿ قتب عميو إضرار بو دكف ذنب اقترفو، مما يتر الخاصة بو

 ، كال كؿ مرض متكقع يتحتـ كقكعو.الفيركس، أك جيف مريض، فميس كؿ حامؿ لممرض مريض
كالخكؼ كاليمع مف المستقبؿ المظمـ مما يترتب عميو أمراض  بنفسو،التأثير عمى ثقة اإلنساف  -ِ

،نفسية خطيرة قد تقضي عميو بسبب   كرامتو،كز إىدار مع أف اإلنساف مكـر ال يج اليمـك
 .كخصكصيتو الشخصية كأسراره

تجة عف تفاعؿ ىناؾ عكامؿ أخرل بجانب الكراثة ليا تأثير كبير عمى إحداث األمراض النا إف -ّ
، دث في البكيضة أك الحيكاف المنكم، إضافة إلى الطفرات الجينية التي تحالبيئة كنمط الحياة
   .أك فييما بعد التمقيح

مف الطكؿ  _بفتح القاؼ_ كؿ العبلج الجيني الصفات الخمقيةرل إذا تناكىناؾ مفاسد أخ -ْ
، مما ما يسمى بتحسيف السبللة البشرية ، أككالقصر، كالبياض كالسكاد، كالشكؿ، كنحك ذلؾ

 .اهلل المحـر يدخؿ في باب تغير خمؽ
 
الجديد في ىذا جيؿ كالعالـ المتقدـ اليـك ) كباألخص أمريكا ( في تسابؽ خطير كتسارع إلى تس   

معمبلن كمختبران  َِٓكباألخص ما يتعمؽ باإلنساف فيكجد اآلف أكثر مف ، المجاؿ الخطير
، كلذلؾ ال يستبعد في يـك مختبر اآلخر عمى نتائجو الجديدة متخصصان في عالـ الجينات فبل ييطًمع

ديدة ، أك جراثيـ مف األياـ خركج شيء مف تمؾ الكائنات الميندسة كراثيان كيحمؿ إٌما أمراضان ج
، كلذلؾ ال أخبلقية لكثير مف ىذه المعامؿ، كخاصة ليست ىناؾ ضمانات قانكنية ك بيكلكجية مدمرة

، كىذه األخطار تتعمؽ كافية، كلكنيا غير سة البيكلكجية الجزيئية في فرنساأنشئت ىيئة اليند
فة إلى أف بعض الحيكانات ، إضالنبات كالحيكاف كاألحياء الدقيقةبتطبيقات اليندسة الكراثية في ا

 ، أك البيئة لمخطر.ريبة يمكف أف تعرض الصحة البشريةالمحكرة كراثيان تحمؿ جينة غ
 

 (146-166: 2661تطبيقات العبلج الجيني ألمراض اإلنسان )الجمل,
 
 العبلج الجيني و أبحاث السرطان: -1

مف تي تغزك الخمية ال، ك تحدث أمراض السرطاف نتيجة غزك فيركسي مف الفيركسات السرطانية
ي داخؿ المادة الكراثية تعمؿ عمى إفراغ مادتيا الكراثية فخبلؿ مستقببلت خاصة ترتبط بيا، ك 

عمى تككيف البناء األطقـ الجديدة، حيث تعمؿ ىذه  ،تسخرىا لبناء أطقـ كراثية جديدة ليالمخمية ك 
غزك الخبليا المجاكرة مباشرة، طيع ليخرج بعد دقيقة كاحدة مائة فيركس جديد يست،الخمكم لكؿ طاقـ 

إضافة إلى العديد تككيف الكراثي ك التركيبي لمخمية، ك محطما ال،مككنا جيبل آخر مف الفيركسات 
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كتكمف صعكبة التعامؿ مع الفيركس إلى تبمره  ،مف السمكـ المختمفة نتيجة لعممية التحطيـ الخمكم
عميو باستخداـ األشعة المركزة مثؿ أشعة  عند خركجو مف الخمية مباشرة كمف ثـ ال يمكف التأثير

إذ ال بد مف تسميط أشعة الميزر عميو كىذا يعني تدمير الخمية مع الفيركس. لذا كاف  ،الميزر
ات المسرطنة دكف استخداـ تقنية العبلج بالجينات ىك الكسيمة الكحيدة لمقضاء عمى الفيركس

 منيا:،الت بطرؽ مختمفة ك يتـ التدخؿ الجيني في تمؾ الحااإلضرار بالخمية، 
  إدخاؿ جينات مضادة لؤلطقـ الجينية الفيركسية بحيث تعمؿ ىذه الجينات عمى تدمير الطاقـ

 ،ك تككيف أفراد جديدة لو.كمف ثـ فشمو في السيطرة عمى جينيـك الخمية  ،الكراثي لمفيركس
 غير العادم عند  بحيث تبدأ نشاطيا ،قد تككف الجينات المضادة المدخمة في حالة كمكف كراثي

ارتباط الفيركس بالمستقبؿ الخمكم أك تككف جينات نشيطة قادرة عمى التعبير عف نفسيا بمجرد 
كتستخدـ تقنية الجينات المضادة الكامنة في حالة تكقع الغزك  ،إدخاليا إلى جينيكـ الخمية

التقنيتاف معا  ك تقنية الجينات النشطة في حالة كقكع الغزك الفيركسي كقد تستخدـ، الفيركسي
ك إدخاؿ ، في كقت كاحد حيث يتـ إدخاؿ جينات نشيطة إلى الخمية التي تـ غزكىا فيركسيا 

 .جينات كامنة إلى الخبليا المجاكرة ليا منعا مف انتقاؿ الفيركس إلييا
 
 العبلج بالجينات و أبحاث الدم: -2
جميع خبليا الجسـ،  لغذائية إلىذ يقكـ بحمؿ المكاد اإالدـ ىك السائؿ الحيكم لكؿ خبليا الجسـ    
 .تخميصيا مف الفضبلت التي تنتج مف عمميات اليدـ كالبناء في الخميةك 
 عبلج مرض سيكلة الدـ - أ

 ،لقد أجريت أبحاث عديدة لعبلج مرض سيكلة الدـ كانتيت تمؾ األبحاث إلى طرؽ عديدة لمعبلج
 كما يمي: 

 إدخاؿ الجينات المكجية لتككيف مكاد التجمط :  -ُ
يف مكاد التجمط كالتعرؼ عمييا تكجو تكك ة كشؼ شفرات الجينات التي تحكـ ك يتـ في ىذه الطريق    
ف كانت طرؽ ا  ك ، استنساخيا ثـ تطعيميا في الجينيـك البشرم أك يتـ التطعيـ بجينات بشرية طبيعيةك 

ؿ جدا مف انبية لكجكد قميلما قد ينتج عنيا مف آثار جـ الجيني غير البشرم ليست مرغكبة، التطعي
يف ال بد مف معرفة عدد الجينات المشفرة لتكك األجيزة الكراثية لمكائنات الحية، ك التركيبية بيف الفركؽ 

دخاؿ نفس العدد، أل إلى نقص تككيف مكاد التجمط  ف نقص عدد الجينات سيؤدممكاد التجمط كا 
كيف جمطات دمكية زيادة عدد الجينات سيؤدم إلى زيادة تككيف مكاد التجمط مما يؤدم إلى تكك 

 .داخمية في األكردة كالشراييف
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شرم سكاء كانت طبيعية أك كيمكف إضافة منشطات جينية إلى الجينات المضافة لمجينيكـ الب 
قؿ مف فترة التككيف أكذلؾ بيدؼ تكجيو الجينات لتككيف مكاد التجمط في فترة زمنية مستنسخة، 

  .العادية
 :كمكف جينات التجمط الدمكم  استخداـ المثيرات الجينية في حالة  -ِ

تستخدـ ىذه الطريقة في حالة كجكد الجينات المسئكلة عف تككيف مكاد التجمط لكف ىذه      
كال تتككف الجمطات الدمكية عند حدكث كفي  ،الجينات كامنة كمف ال تستطيع التعبير عف نفسيا

طات عشكائية و تككيف جمحالة نشاط تمؾ الجينات الكامنة قد تؤدم إلى اضطراب جيني يستتبع
لمتغمب عمى ىذه المشاكؿ يتـ استثارة الجينات الكامنة بطريقة منظمة لمخركج بالمسارات الدمكية، ك 

ة كتستخدـ كسائؿ محدد ،مف حالة كمكنيا لتبدأ بأداء كظائفيا بتكجيو تككيف مكاد التجمط الدمكم
 :لعممية االستثارة الجينية منيا

  .ةاستخداـ المكاد الكيميائي -
 .استخداـ الذبذبات الكيربائية -
 .استخداـ المكجات اإلشعاعية -
 .استخداـ المجاالت المغناطيسية -
 استخداـ االستئصاؿ الجيني في حالة كجكد جينات مضادة لجينات التجمط الدمكم: -ّ

لكف كجكد جينات مضادة  ،قد تككف جينات التجمط الدمكم مكجكدة كيمكنيا التعبير عف نفسيا     
كلتبدأ جينات التجمط الدمكم في تكجيو كتككيف  ،جينيكـ الخمية يمنعيا مف أداء كظائفياليا في 

  .مادة التجمط
 استخداـ إنزيمات اإلصبلح في حالة كجكد خمؿ جيني : -ْ
تستخدـ إنزيمات اإلصبلح في حالة كجكد عطب بجينات التجمط الدمكم يمنعيا مف تككيف مكاد    

كلمتغمب عمى  ،إلصبلح اإلنزيـ المسئكؿ عف عبلج الخمؿ الكراثيالتجمط حيث يغيب مف إنزيمات ا
لمعالجة الخمؿ الجيني المكجكد ك  ،ىذه المشكمة يتـ إدخاؿ الجيف المسئكؿ عف تككيف ىذا اإلنزيـ

ثـ مدل قدرة الجيف في إصبلح العطب  ،متابعة مدل تعبير الجيف عف نفسو في تككيف اإلنزيـ
م يمكف االستدالؿ عميو بقياس قدرة جينات التجمط التككينية لمكاد ك الذ ،بجينات التجمط الدمكم

 الجمطة الدمكية.
  
 العبلج بالجينات و إمراض الجياز المناعي: -3

غزك ت يرغـ األىمية القصكل لمجياز المناعي في مقاكمة كتدمير العديد مف الميكركبات الت    
. بالضعؼ مما يؤثر عمى أدائو الكظيفيإال أف الجياز المناعي قد يصاب أحيانا  ،جسـ اإلنساف

. إف كثيرا مف كمف ثـ يصبح جسـ اإلنساف فريسة سيمة لمميكركبات،كقد يتعرض لمتدمير تماما 
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، أك زيادة كفاءتو، أك تعكيض ما يتمؼ منو  ،األبحاث تجرل لعبلج الضعؼ المناعيالدراسات ك 
حيث يتـ تككيف  ،ية في جسـ اإلنسافتعتمد ىذه األبحاث عمى اآللية الجينية لممككنات المناعك 

 ك يمكف التدخؿ في المككنات المناعية جينيا كما يمي:اد المناعية تحت تكجيو جيني كامؿ، المك 
 زيادة كفاءة المككنات المناعية مف خبلؿ المنشطات الجينية: - أ

ياز تستخدـ ىذه الطريقة في حالة ضعؼ المككنات المناعية أك الحاجة إلى رفع كفاءة الج    
ك يتـ ذلؾ مف خبلؿ إدخاؿ منشطات جينية عبارة عف جينات  ،المناعي دكف حدكث ضعؼ بو

كيدرس العمماء إمكانية كضع جينات كاقية مف الجينيـك جة لزيادة نشاط الجينات المكجكدة، مبرم
 .المضاد مع المنشطات الجينية بما يكفؿ تعبير الجينات عف نفسيا بمجرد إدخاليا

 قنية الجينية في زيادة المساحة المناعية بالجسـ:استخداـ الت -ب
إال أف ذلؾ ال يمنع مف تغمب  ،رغـ كجكد مككنات مناعية في أماكف عديدة في الجسـ    

ف كجكد جينات مناعية إ .الميكركبات عمى المككنات المناعية ك تأثيرىا الضار بخبليا الجسـ
ة كبيرة لمحاصرة أم ميكركب كتدميره في أم نشيطة ك كثافة كبيرة في السائؿ الدمكم سيعطي فرص

حت تكجيو تمؾ الجينات إلى ك ذلؾ مف خبلؿ كصكؿ المكاد المناعية المتككنة ت،خمية في الجسـ 
 كيتـ كصكؿ المكاد المناعية مف الدـ إلى الخبليا مف خبلؿ الشعيرات الدمكية.الخمية، 

 : استخداـ التقنية الجينية في تخميؽ جياز مناعي كامؿ -ج
ت المكجية لتككيف تستخدـ ىذه الطريقة في المراحؿ الجينية المبكرة كفي حالة غياب الجينا    

 كالتي يمكف معرفتيا مف خبلؿ التحميبلت الجينية.الجياز المناعي، 
حيث يبدأ عممو فكر إدخالو في تككيف ،يتـ في ىذه التقنية إدخاؿ طاقـ كراثي مناعي كامؿ نشط 

تتخصص كؿ مجمكعة جينات في الطاقـ المناعي المكلج في جينيكـ الخبليا  ك ،المكاد المناعية
 .الجنينية في تككيف مكاد محددة مف المكاد المناعية

 
  :أمراض الفشل الكمويالعبلج الجيني و  -ْ
قد أكضحت الدراسات الجينية لمرض الفشؿ الكمكم أف حدكث خمؿ في الجينيـك الخاص بالكمية    

ك قد يؤدم في عمميات الترشيح البكلي، نسجة النفرديا مما يؤدم إلى فشميا قد يؤدم إلى تدمير أ
 ، منيا:يتـ التدخؿ الجيني في ىذه الحالة طبقا لمستكيات عديدةتعفنيا. ك  ذلؾ إلى

 :إدخاؿ جينات مككنة لمنفرديا - أ
ك بكلينا، ى عدـ قدرتيا عمى ترشيح المما يؤدم إل،تستخدـ ىذه التقنية في حالة تمؼ أنسجة النفرديا 

  .يؤدم ذلؾ إلى تسمـ خبليا الجسـ
بيدؼ تككيف  ،كلعبلج ىذه الحالة يتـ إدخاؿ الجينات المككنة لمنفرديا مف خبلؿ الجراحة الجينية   

ك يراعى في ىذه الحالة أف ة التالفة حتى ال تتعفف، أنسجة نفردية جديدة بعد استئصاؿ األنسج
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تبدأ في تكجيو تككيف األنسجة بمجرد إدخاليا في جينيـك ل ،تككف الجينات المدخمة في حالة نشطة
 الكمية.

 استنساخ نفرديا ك زرعيا في حكض الكمية: - ب
مما يستدعي ،تستخدـ ىذه التقنية في حالة فشؿ الجينات المدخمة في تككيف أنسجة نفردية جديدة 

استنساخ نفرديا أك كمية  يتـ .إدخاؿ نفرديا كاممة ك جاىزة لمعمؿ ك لمتغمب عمى ىذه العكائؽ الكراثية
في .كاممة مف خبلؿ خمية جسمية كمكية في حالة استنساخ كمية أك خمية جسمية مف نسيج النفرديا 

حيث يتـ تنميتيا بطريقة خاصة تجبر الخمية الجسمية عمى الدخكؿ في  ،حالة استنساخ نفرديا
  .أطكار انقساـ متكررة لتعطي العضك المطمكب

 :ثيتعديؿ الخمؿ الكرا -ج
ك يتـ في ىذه الحالة ، قد تككف الجينات المكجية لتككيف النفرديا مكجكدة لمنيا مصابة بعطب كراثي

كربما  إصبلح ىذا العطب مف خبلؿ الجينات المكلدة ألنزيمات اإلصبلح الخاصة بيذا العطب.
تـ كي،لكف يمنع أدائيا لكظائفيا كجكد جينات مضادة ليا ، تككف الجينات سميمة مف أم عطب

عبلج ذلؾ باستئصاؿ ىذه الجينات مف الجينيكـ أك تثبيط عمميا بإدخاؿ جينات مضادة ليا أك 
كتحت تحكـ ، باستخداـ أشعة ليزر ذات طاقة عالية،تدمير ىذه الجينات في داخؿ الجينيكـ 

 .الكتركجيني كامؿ
 

 :الخبليا الجذعية
 ،الجذع األساس التي تنشأ منو األفرع تمثؿ أنيا إلىسميت الخبليا الجذعية بيذا االسـ إشارة    

 .أم أنيا الخبليا األساسية التي بانقساماتيا تنشأ خبليا الجسـ األخرل 
ك انو يمكف استغبلليا في الحصكؿ  ،كيرجع االىتماـ بيذه الخبليا إلى أنيا غير متخصصة    

اعدت اآلماؿ في كقد تص. التي أصابيا المرض أك ،عمى أنسجة تعكض عف تمؾ التالفة في الجسـ
 الحد الذم بشر باستخداميا لعبلج مجمكعة كبيرة مف اإلمراض المستعصية. إلىىذا االتجاه 

 ::(ََِٖ)الجنزكرم،كبصفة عامة يمكف إيجاز مراحؿ تنفيذ تكظيؼ الخبليا الجذعية فيما يمي
 التعرؼ عمى الخبليا الجذعية في مكاقعيا.  -ُ
 .لزجاجيةتنمية ىذه الخبليا في مزارع األطباؽ ا  -ِ
 .دفع الخبليا إلى االنقساـ إلعطاء الخبليا المطمكبة    -ّ
 .زرع الخبليا الناتجة في المكقع المطمكب عبلجو   -ْ

. Stem Cellsكقد خصصت دكرية عممية عالمية لتناكؿ بحكث الخبليا الجذعية تحت اسـ     
ي أمريكا أنشئ كف .ُٗٗٗفقد جعمت أبحاث الخبليا الجذعية ىي نجـ عاـ، Scienceمجمة  أما
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 كتعرؼ اآلف أربعة طرز مف الخبليا الجذعية ىي، معيد خصيصا ألبحاث الخبليا الجذعية
 :(ََِٖ)الجنزكرم،
محدكدة ضمف أنسجة كأعضاء الجسـ  بإعدادالجذعية النسيجية كىي التي تتكاجد  أكال: الخبليا
 المختمفة.

 .لمبكرتؤخذ مف الجنيف ا الجنينية: كىيالجذعية  ثانيا: الخبليا
 .جذعية مف دـ الحبؿ السرم  ثالثا: خبليا

 .الجذعية المككنة خبليا الدـ رابعا: الخبليا
 : بعض العكامؿ المؤثرة في تكجيو تميز الخبليا الجذعية 
 .كثافة الخبليا في بداية الزرع -
 .المعدؿ الذم يتـ بو إثراء الكسط الكيميائي المستخدـ في الزرع  -
  .افة الخبليا قبؿ إعادة تكزيع راعتياالدرجة التي تصؿ إلييا كث -
 .تركيز المكاد المختمفة المستخدمة في كسط الزرع -
 .تغيير طبيعة سطح الطبؽ الذم تنمى فيو الخبليا -
 .إضافة جينات معينة إلى الخبليا -

 
 (:ََِٖ)الجنزكرم،بعض احتياطات استخداـ الخبليا الجذعية

 كف البقرعدـ استخداـ أمصاؿ مف بمداف يكجد فييا مرض جن. 
  التعامؿ المعممي مع الخبليا الجذعية  لـ يعرضيا لئلصابة بأية جراثيـ لؤلمراض  أفالتأكد مف

 .المعدية
  التأكد مف أف التاريخ األسرم لمشخص الذم أخذت منو الخبليا الجذعية النسيجية خاؿ مف

 األمراض ذات العبلقة بالعضك المأخكذة منو الخبليا الجذعية.
 ف يككف الشخص المأخكذة منو الخبليا أالت العصبي مف طفرة جيف يراعى عند عبلج الحا

كيجرل ليذا ، ذات العبلقة باألمراض العصبية  alpha synuclein الجذعية النسيجية خاليا
 .الغرض تحميؿ كراثي جزيئي

  أف يجرل عمى الخبليا الجذعية النسيجية مسح كراثي جزيئي لؤلمراض الشائعة في مجتمع ما
 .د مف سبلمتيالمتأك

 لمريضة فعالية استخداـ الخبليا الجذعية في اإلحبلؿ محؿ األنسجة متطمبات 
 :(ََِٖ)الجنزكرم،

  ـ عمى  دفعاتأتحديد عدد الخبليا الذم يحقف كمكضع الحقف كىؿ دفعة كاحدة. 
 أف تنقسـ ك تتزايد في العدد إلعطاء العدد الكافي مف الخبليا المطمكبة.  
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  از أك الطرز الخمكية المطمكبةأف تتميز إلى الطر. 
  أف تظؿ حية في جسـ المتمقي بعد عممية الزرع. 
  أف تتآزر بشكؿ طبيعي مع األنسجة المحيطة ك تقكـ بالكظائؼ الطبيعية المطمكبة منيا عمى

 .نحك سميـ كذلؾ طكاؿ حياة الفرد المتمقي ليا 
 أال تضر الفرد المتمقي بأم شكؿ مف اإلشكاؿ. 
 

 :البشرية األعضاءتصنيع 
حتى ، ع القمب ثـ باقي األعضاء اآلدميةإذا كاف اإلنساف قد فكجئ منذ سنكات بعمميات زر    

فاف إنساف اليكـ عميو  ،كصؿ األمر إلى زراعة ستة أعضاء آدمية في شخص كاحد في الكقت نفسو
اخؿ ثـ زرعيا في د، ك ىي عممية تصنيع األعضاء البشرية في المعمؿ، يقة جديدةأف يصدؽ حق
تقكـ فكرة تصنيع ك  .أك بعد المكت اإلكمينيكي مباشرة بدال مف أخذىا مف متبرع، جسـ إنساف

ف بعض المككنات الحيكية لؤلنكاع الرقيقة مف الببلستيؾ أك البكليمرات أعمى ، األعضاء البشرية
لغذاء فير المناخ كايمكف إف تصبح كسطا مناسبا لنمك خبليا أنسجة الجسـ المختمفة عمييا مع تك 

لقد فتح مجاؿ تصنيع األعضاء البشرية آفاقا جديدة لتصنيع الكثير مف تمؾ . المناسب ليا
  .الشراييفلقمب المختمفة كالكبد كالكمى ك مثؿ صمامات ا ،األعضاء

 
حيف فجر العالماف جكف تكمسف  َُٗٗلقد كانت بداية تصنيع األعضاء البشرية في عاـ ك 

ة عندما أعمنا عمى عمماء اليندسة الكراثية في جميع إنحاء العالـ كزميمو تكماس ماسياج قنبمة ىائم
إنيما قد استطاعا تصنيع عضك بشرم خارج الجسـ عف طريؽ نكع معيف مف األلياؼ الرقيقة تسمى 

Gore- Tex Fibres    فأمكنيما ،كمادة الككالجيف ك بعض المكاد األخرل البلزمة لنمك الخبليا
لبركتيني اك عف طريؽ الجراحة تـ زرع ىذا الكبد داخؿ التجكيؼ ،كاد أف يصنعا كبدا مف تمؾ الم

ك بالفعؿ تكلدت األكعية التي امتدت عبر تمؾ األلياؼ الرقيقة ،لنكع معيف مف فئراف التجارب 
ك بذلؾ أمكنيما استمرارية إمداد العضك  ،لتتصؿ باألكعية الدمكية المكجكدة في الكبد األصمية لمفأر

: ُٕٗٗ)مصباح،مداده بأسباب الحياة داخؿ الجسـجسـ باألكعية الدمكية البلزمة إلالمصنع خارج ال
ِٕ-ّٕ). 
 

 حرب الجينات يولوجية و خامسا: تكنولوجيا األسمحة الب
فكما أمكف استخداميا في العديد مف المجاالت المفيدة  ،التقنية الحيكية سبلح ذك حديف إف
 األرض.سطح  يمكف استخداميا لتدمير الحياة عمى لئلنساف
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 مفيوم األسمحة البيولوجية:
العدك ك  بأفراد اإليذاءاستخداـ الكائنات الدقيقة الممرضة بيدؼ "البيكلكجية  باألسمحةيقصد 

ممتمكاتو مف نباتات ك حيكانات ك قد يحد ث الضرر مف الكائنات الدقيقة الممرضة عف طريؽ 
 إطبلقياراثيـ المستخدمة ك ىذه يمكف البمع ك ذلؾ حسب طرز الج أكالمبلمسة  أكاالستنشاؽ 

 . كتعتبر"الطائراتعف طريؽ رذاذ تنثره  أكباستخداـ قذائؼ مدفعية خاصة تنفجر في اليكاء 
 كاألسمحة أخرل أسمحةعف  اإلعدادفي  أسيؿارخص ك  األحكاؿالبيكلكجية في جميع  األسمحة

كثير مف معامؿ متكفرة لدل  ف معداتياأكما ، منشآت ضخمة إلىك ىي ال تحتاج  ،الذرية مثبل
 . ( ّْٔ: ََِٖ)الجنزكرم، .معامؿ الميكركبيكلكجيالتحاليؿ الطبية ك 

بسبللة  اإلضرارجرثكمية متخصصة في  أسمحةالبيكتكنكلكجي قد يطكر  أفكيتخكؼ البعض مف 
ف لدييا قدرات عمى أل ،الدمار الشامؿ أسمحةالبيكلكجية مف  األسمحةتعتبر ك ، معينة مف البشر

تتعامؿ  ألنيا ،كما تكصؼ قذائفيا بأنيا قنابؿ ذكية، كبيرة مف الكائنات المستيدفة عدادأب إلضرارا
 مكاجية كجيا لكجو مع العدك. إلىك ال يحتاج استخداميا ، مف عمى بعد مسافات كبيرة األعداءمع 
 

لىك  ،خبرات في تعبئة ىذه الجراثيـ بطرؽ مناسبة إلىالبيكلكجية  األسمحة إعداديحتاج ك   إنتاج ا 
طبلؽكسيمة لحمؿ ك  كمف جانب آخر فاف البيكتكنكلكجي تمعب دكرا . ىذه العبكات عمى العدك ا 

في الكقاية  أكالبيكلكجية  األسمحةكاستخداـ  إعدادالبيكلكجية سكاء في  األسمحةحاسما في مكاجية 
 .كالعبلج
 

 :  ( ّْٕ: ََِٖ)الجنزكرم، أمثمة لكائنات دقيقة تستخدـ كأسمحة بيكلكجية
 الجمرة: -

 اإلنسافتكجد بكتيريا الجمرة في التربة كتصيب حيكانات الرعي الثديية ذات الحكافر .ك يصاب 
 .المرض حسب طريقة العدكل أعراضالجمد كتختمؼ  أكالبمع  أكبجراثيـ الجمرة عف طريؽ التنفس 

 الجدري: -
عف طريؽ  كىك ينتقؿ مف فرد آلخر خاصة Variolaيسبب الجدرم فيركس يعرؼ باسـ 

 .ُٕٕٗكاختفى المرض منذ عاـ ُِٕٗك قد استخدـ التطعيـ ضد المرض منذ عاـ .المعاب 
 الطاعون: -

الحيكانات ك  اإلنساف إصابةعادة يطمؽ عميو اسـ "الطاعكف الدبمي" كىك ينتج عف 
تنتقؿ العدكل مف فرد آلخر عف طريؽ تتطفؿ عمى القكارض كبراغيثيا ك  Yersinia Pestisببكتيريا

 .زازالر 
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 بالبوتيوليزم اإلصابة -
 اإلصابةكتتعدد طرؽ  Clostridium botulinumسمـك بكتيريا   تأثيرينتج ىذا المرض تحت 

 .تمكث الجركح بيذه البكتيريا  أكفقد تككف عف طريؽ تناكؿ طعاـ ممكث 
 بالبروسيبل: اإلصابة -

يد مف الحيكانات  كىك يصيب العد Brucellsuisينتج ىذا المرض عف طريؽ العدكل ببكتيريا 
 عف طريؽ مخالطة الحيكانات المصابة. اإلنساف إلىكينتقؿ المرض 

 البيكلكجية : األسمحةكسائؿ الحماية ضد 
مكانيات البيكلكجية قدرات  األسمحةتتطمب الحماية ضد     يكجزىا بيكتكنكلكجية ك تكنكلكجيةكا 

 فيما يمي : ( ّْٖ :ََِٖ)الجنزكرم،
  بالكسائؿ التكنكلكجية . إعدادىالكجية ضد الغازات السامة يتـ تكفير كسائؿ استشعار بيك 
  تكفر نظاـ تكنكلكجي يمكف بو التعرؼ عمى نكع السبلح البيكلكجي المستخدـ أخذيف في

 األمريكيةكقد كفرت القكات المسمحة ، ف الجراثيـ عديمة المكف كالرائحة كالطعـأاالعتبار 
 األمريقتضي  األحكاؿكفي جميع ، المستخدمةنظاما متكامبل لمكشؼ عف نكع الجرثكمة 

مبلبس كاقية  اإلنقاذف يرتدم فرؽ أك  ،المساكف كالمنطقة المصابة مف ساكنييا إخبلء
 .مناسبة

  عمى  أكالسبلح البيكلكجي المستخدـ بطرؽ عممية معتمدة عمى مكاد كيميائية  بإزالةالقياـ
 . اإلشعاع

 استخداـ المضاد الحيكم المناسب لمحالة.  
 

 :مفيوم حرب الجينات
ك تطعيـ ىذه الجينات في جينيـك  ،الجينات المرضية في العديد مف الكائنات خرطنويتـ 

يتـ بعد ذلؾ . انقساميا الناتجة عف  لؤلجياؿالبكتيريا حيث يكرث ىذا الجينيكـ المرضي الجديد 
في مجتمع ما لتغزك  اإطبلقيحيث يتـ ،تحميؿ ىذه البكتيريا في حامبلت بكتيرية "كبسكالت خاصة" 

 )الجمؿ،الكائنات الحية لتفتؾ بيا كتقضي عمييا أجساـالبكتيريا كتتكاثر لتغزك جيناتيا المرضية 
َََِ: ُِٕ). 
 

كليست البكتيريا فقط ىي الكائف الحي المستخدـ في مثؿ ىذه التجارب فقد شممت التجارب 
حيث يتـ تطعيمو بجينات  -القمححبكب كال سيما  –نكاعيا ك رتبيا ك النباتات أالحشرات بمختمؼ 

الجينيكـ البشرم في حالة الحبكب المعدة لبلستخداـ  إلصابةمرضية محددة ك مبرمج بعضيا 
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كيتـ ذلؾ عمى مستكيات مختمفة  .اآلفات بإكثارنباتات قمح يسمح محتكاىا الجيني  أك إنتاجاآلدمي 
 : (ِِِ-ُِٖ: َََِ:)الجمؿ،كما يمي
 

  :لمقاحالتحميل عمى حبوب ا -1
الجينيكـ المرضي في جينيكـ حبة المقاح بعد نضجيا كاستعدادىا  إدخاؿيحدث في ىذا المستكل 

الميسـ حيث تخصب البكيضة في المبيض حاممة معيا  إلىطريقيا  لتأخذلمخركج مف المتؾ 
كتتابع الجنيف لنمكه ليعطي النبات  اإلخصابالجينيكـ المرضي الذم يعبر عف نفسو بعد عمميات 

 .عند تناكلو كغذاء لئلنساف األمراضالكامؿ كالذم ينقؿ بدكره 
 
 التحميل عمى المستوى البذري: -2

بذكر ك التي تستخمص بعد النضج بطرؽ عديدة تختمؼ مف  إلىينمك الجنيف  اإلخصاببعد تماـ 
تخزف لمتخمص مف سككف الجنيف .يتـ تطعيـ  أكثـ تجفؼ ك قد تزرع مباشرة  ألخرلعائمة نباتية 

 اإلنسافلغذاء  األساسيةالبذرة ك بخاصة بذكر العديد مف النباتات  جينيكـجينيكـ المرضي في ال
  .مثؿ حبكب القمح

 
 التحميل الثمري: -3

الجينيكـ المرضي في جينيكـ الثمرة باستخداـ تقنيات عالية  إدخاؿيتـ في ىذا المستكل         
الثمار المصدرة ك التي تخضع العادة برمجة المستكل ك يتـ استخداـ ىذه التقنية مع العديد مف 

تحميؿ الجينيكـ الثمرم  إلى أكتككيف العديد مف السمكـ  إلىالثمرية  األنسجةطاقميا الكراثي ليكجو 
  .كجينيكـ مرضي مباشر

 
 :التحميل المشتمي  -4

لمتصدير يتـ ىذا التحميؿ في ىذا المستكل بالجينات المرضية داخؿ جينيكـ الشتبلت المعدة        
كيككف التحميؿ في ىذه الحالة بيدؼ نشر آفة معينة في بيئة ما كمف  األرضالستزراعيا في 

 النخيؿ" كالذم انتشر في مصر مؤخرا. إيدز" األسمكباآلفات المشككؾ في نقميا بيذا 
 
 التحميل الحشري: -5

كالتي تتميز بتعدد يتـ التحميؿ في ىذا المستكل بالجينات المرضية داخؿ جينيكـ الحشرات        
مف بيئة ك لككنيا الكسيط آلالؼ المسببات المرضية  أكثركسرعة تكاثرىا كمعيشتيا في  أنكاعيا

ك تصبح الحشرة في ىذه الحالة  األمراضك الحيكاف ك النبات بالعديد مف  اإلنسافالتي تصيب 
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كالكبيرة المدل لمحشرات  كتعتبر الحركة المتنكعة اخطر مف مئات الطائرات المقاتمة تدميرا ك فتكان 
 .في حرب الجينات األساسيةاختيار الحشرة كأحد الكائنات الحية  أىـمف 
 
 :التحميل الدقيق   -6

يتـ التحميؿ في ىذا المستكل بالجينات المرضية داخؿ جينيكـ الكائنات الدقيقة ك التي تتميز        
دخؿ في الجينيكـ الخاص بيا ك الذم بالسرعة الفائقة في تكاثرىا مع ذلؾ الجينيكـ المرضي الم

الكائنات المختارة بجدية ليذه  لو. مف إصابتياالنبات عند  أكالحيكاف  أك اإلنسافجينيكـ  إلىتنقمو 
االختبار ك  أنابيبعمى االرتداد لحالة الحياة خارج  إجبارىا( بعد E.coilالتقنية بكتيريا القكلكف )

الجينات بيا كيأمؿ  إدخاؿلكراثي لبكتيريا القكلكف عمى سيكلة ستساعد المعرفة شبو الكاممة لمطاقـ ا
العديد مف عمماء حرب الجينات في غد يمكف فيو تسخير ك استخداـ الكائنات الدقيقة كأسمحة 

 األغراض.تدمير حيكم كاسعة المدل ك متعددة 
 
 التحميل الدوائي: -7

لمكاد الدكائية مع مراعاة تكفير يتـ التحميؿ في ىذا المستكل بالجينات المرضية داخؿ ا      
بقدرتو الكظيفية بمستكل عاؿ ك لكف في حالة كمكف حيث  الجينيـكظركؼ بيئية مناسبة الحتفاظ 

الحية ك يبدأ في التعبير عف نفسو مظيرا الصفات المرضية المبرمج   األنسجةينشط عند دخكؿ 
 جميا .أمف 

يتـ التعامؿ معيا  عف عينات الدـ ك التي يشمؿ التحميؿ الدكائي جميع المكاد الدكائية فضبل
كذلؾ اليرمكنات التناسمية الميندسة كراثيا كيرمكف "األستركجيف" ك "البركجستركف" بنفس التقنية ك 

 كالمعركفة بالمنظمات التناسمية.
 

 أنواع عمميات التحميل الجيني المرضي:
 :تتنكع عمميات التحميؿ الجيني المرضي كنذكر منيا

 
 بقا لعدد الجينات المستخدمة :التحميل ط - أ

 ـ عمميات التحميؿ الجيني في ىذا التقسيـ الى: سكتنق       
 التحميل الجيني المفرد : -1

 األمراض بأحد لئلصابةيتـ التحميؿ في ىذا النكع باستخداـ طاقـ كراثي ذم تكجيو مفرد 
ح الستخداـ مثؿ ىذا النكع المكت السريع لحامميا ك الكجو المقتر  إلىالفتاكة ك التي تؤدم غالبا 

 ىك كجكد الحاجة لمتدخؿ السريع إلنياء حالة التكافؤ العسكرم بيف معسكريف.
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 :التحميل الجيني المركب -2
اكثر مف جينيـك مرضي لمحامؿ الجيني ك تتحدد  إضافةيتـ في ىذا النكع مف التحميؿ 

ة يتحدد عمى أثرىا مقدار ك لجينيكـ الحامؿ كفقا لمقاييس ثابتة كمحدد نسبة كؿ جينيكـ لآلخر
 كؿ منيما عف نفسو تعبير

المجتمع المعادم بنكع مف المكت  إصابةك يستخدـ ىذا النكع مف التحميؿ عند الرغبة في 
 .إفرادهالبطيء طكيؿ المدل إمعانا في إيذاء 

 
 المستيدفة : لؤلغراضالتحميل طبقا   - ب
 

 ة:أمراض جديد إنتاجالتحميل بغرض  -1
الكظيفية  األمراضالعديد مف  إحداثلمريضة في ىذا النكع مف التحميؿ عمى تعمؿ الجينات ا     

الطفرات( في جينيكـ الكائنات الحية كتكمف خطكرة ىذا النكع  إحداثعف طريؽ عمميات التطفير )
بكيضات في  أكالطفرات الجينية لمخبليا المشيجية )حبكب لقاح  إصابةمف التحميؿ في حالة 

الفسيكلكجية الناتجة في ىذه الحالة لجميع  األمراض( حيث ستكرث اإلنساف أكالحيكاف  أكالنبات 
غير مؤىميف لمحياة بشكؿ طبيعي ك ىنا يمكف  أفرادهالناتجة مما سيكجد  مجتمعا جميع  األجياؿ

 .الكراثية  لؤلطقـكسائؿ كشؼ كتحميؿ  إيجادالحرص عمى 
 

 :موجودة أمراض إكثارحميل بغرض لتا -2
التعبير عف نفسو عف طريؽ جينات  إثناءينيكـ المرضي لحالة مف التضاد في قد يتعرض الج     

مناعية مكجكدة بجسـ الكائف الحي كفي ىذه الحالة يككف التحميؿ الجيني بيدؼ تثبيط الجينات 
تدمير ىذه الجينات تماما  أكمؤقت  أكعمى الدخكؿ في حالة كمكف كراثي دائـ  بإجبارىاالمناعية 

 .رصة لمجينات المرضية لمتعبير عف نفسيا بمدل كاسعكمف ثـ تتاح الف
 

 النظام الجيني الموجود: إخبللالتحميل بغرض  -3
الجينية لمكائف الحي بنظاـ محدد كثابت كمكزع كظيفيا بحيث ال يحدث تداخؿ  الخريطةتكجد      

ا يحدث ىذه النظـ الجينية الكظيفية مم إتبلؼ إلىضار لمجينات كييدؼ التحميؿ في ىذا النكع 
 الحيكية بالجسـ كانتياء حياة الكائف الحي. األعضاءتدمير  إلىالجيني تؤدم  األداءعشكائية في 
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 ميكانيكية التحميل الجيني: 
تـ تحميؿ الجينيـك المرضي عمى مراحؿ عديدة تتسـ بالدقة المتناىية  في التنفيذ كباستخداـ ي       

 ؿ كىذه المراحؿ ىي:اجيزة عالية المستكل تعمؿ تحت تحكـ كام
 
 الجينات المرضية و عزليا: خرطنوكشف و  -1

يتـ في ىذه المرحمة كشؼ ك عزؿ العديد مف الجينات المرضية المحددة ك خرطنة شفراتيا ك 
 انتقاء الجينات القكية منيا كفقا لمعايير محددة الستخداميا في عمميات التطعيـ بعد ذلؾ 

 زيادة فعالية الجينات المرضية : -2
تستخدـ في ىذه المرحمة منشطات جينية بدمجيا مع الجينيكـ المنتقي بيدؼ زيادة القدرة     

 لتثبيط الجينات المناعية المحتمؿ كجكدىا في الكسط الحي المستيدؼ أكالمرضية ليذا الجينيـك 
 تطعيم الجينات المرضية في جينيوم الحامل الحيوي : -3
 امؿ الحيكم بتطعيمو فيو باستخداـجينيكـ الح إلىمرضي الجينيكـ ال إدخاؿيتـ في ىذه المرحمة     

المتجانس حيث يتـ بتر جينيكـ الحامؿ الحيكم عند شفرات خاصة يتـ  ألنزيـاطريقة القص الجيني 
تستخدـ طريقة القاذفات الجينية داخؿ جينيـك الحامؿ الحيكم  أكالجينات المحددة  إدخاؿمف خبلليا 

باستخداـ  أكالنيتركجيف السائؿ المبرد  غازالمرضي باستخداـ  مباشرة حيث يتـ قذؼ الجينيكـ
 المدفع الجيني.

 
 سادسا: البيوتكنولوجيا و البيئة:

ذلؾ عف طريؽ مداخؿ ا في مجاؿ المحافظة عمى البيئة ك تمعب التكنكلكجيا الحيكية دكرا عظيم
 نذكر منيا ما يمي: متنكعة
 

 المداواة الحيوية -1
نات الدقيقة في تكسير المركبات السامة ك الضارة في البيئة  كتنتج كيقصد بذلؾ استخداـ الكائ

دث المتعمقة ىذه المكاد السامة عف عمميات التعديف كالصناعة كاستخراج البتركؿ ككذلؾ عف الحكا
   phanerochaet - عمميات النقؿ فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف لمفطرباألنشطة الصناعية ك 

echrysosprium لعضكية الكمكرية مثؿ المبيدات الحشرية ىضـ المخمفات ا
DDT,dieldrin,aldrin  كىي تشبو في تركيبيا المجنيف في خشب األشجار (.كما أف ىناؾ أنكاعا(

مف الكائنات الدقيقة يمكنيا أف تكسر البنزيف كالتكلكيف كمنتجات البتركؿ كبقايا بعض المبيدات 
 (.ُّّ: ََِٖ)الجنزكرم،
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 إدارة المخمفات: -2
عاممة مصانع المحكـ بكافة أنكاعيا ك الخمائر ك بعض مخمفات المنازؿ بالبكتيريا يمكف م

. الميثاف الذم يمكف تكظيفو ككقكد ليضميا ال ىكائيا ك ينتج عف ذلؾ ثاني أكسيد الكربكف ك غاز
كقد تـ تبني ىذه التقنية فعبل في"كنت" جنكب لندف ثـ انتشرت إلى بقية أنحاء أكركبا.ك في االتجاه 

فسو ابتكر عمماء جامعة نكرث كاركلينا ستيت في الكاليات المتحدة جيازا حراريا يعرؼ ن
 ُُٓحيث تعمؿ فيو البكتيريا عند درجة حرارة  thermophilic anaerobic digestorباسـ

 (. ُّّ: ََِٖفيرنييت كينطمؽ البيكجاز نتيجة ىضـ ىذه البقايا الحيكانية)الجنزكرم،
 

 اتعبلج التربة  بالنبات -3
تحقؽ التكنكلكجيا الحيكية استخداـ نباتات معينة في تخميص التربة مف بعض المككنات التي 

تقـك ميكـ حيث تمتصيا بكاسطة الجذكر ك تفسدىا مثؿ المعادف الثقيمة كالرصاص كاليكرانيكـ كالكاد
 Brassicaبتركيزىا في أجزائيا الكاقعة فكؽ سطح األرض كمف ىذه النباتات

Juncea&Thlaspisp ،الجنزكرم(ََِٖ :ِّّ). 
 
 المخصبات البيولوجية -4

تستخدـ األسمدة الكيميائية إلضافة مكاد غذائية معينة إلى التربة الزراعية لتستفيد منيا النباتات 
كتحقؽ اعمي منتج ممكف كتيدؼ التكنكلكجيا الحيكية في ىذا الشأف إلى تزكيد التربة بطرز معينة 

مثؿ تقكـ بتحميؿ البقايا النباتية كالحيكانية إلى  Nitrosomonas&Nitrobacterمف البكتيريا
عمى جذكر البقكليات في Rhizobiaمككنات بسيطة تكفر لمنبات احتياجاتو ك تتكاجد بكتيريا  

عبلقة تكصؼ بأنيا تكافؿ حيث تقكـ البكتيريا بتثبيت النيتركجيف الجكم كتمد بو النباتات حيث أنيا 
تعيش عمى جذكر النباتات  mychorrizaeي عبلقة أخرل تعرؼ باسـ ال تستطيع القياـ بذلؾ .كف

 (ّّّ-ِّّ: ََِٖكتساعدىا عمى استخبلص المعادف.)الجنزكرم،
 
 عبلج ثقب األوزون -5

ككف ىذه تمثؿ طبقة األكزكف منطقة حماية مف الغبلؼ الجكم لمحياة عمى سطح األرض ك تت
مؿ ىذه الطبقة عمى كقاية سطح األرض بعض األيكنات األخرل ك تعالطبقة مف غاز األكزكف ك 

 مف كصكؿ األشعة فكؽ البنفسجية كالتي تعمؿ عمى إصابة الجمد ببعض أنكاع سرطاف الجمد
كرغـ أىمية ىذه الطبقة إال أنيا بدأت تتآكؿ بفعؿ الممكثات الكيماكية المتصاعدة مف سطح األرض 

ائرات النفاثة ليا لقد بدأت كمية األشعة ك عكادـ الصكاريخ الحاممة لؤلقمار الصناعية ك اختراؽ الط
فكؽ البنفسجية في الزيادة المضطردة بعد تعرض طبقة األكزكف لمتآكؿ ك بدأت تأثيرات اختراؽ 
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األشعة فكؽ البنفسجية لمغبلؼ الحيكم تزداد حدة ظير ذلؾ في صكرة ارتفاع لدرجة حرارة األرض 
كزكف مف األبحاث ذات األىمية الكبيرة في كذكباف بعض ثمكج القطبيف .لقد أصبح عبلج طبقة األ

العديد مف مراكز األبحاث الكيماكية بؿ ك أصبح لطبقة األكزكف مراكز أبحاث خاصة بيا )مراكز 
أبحاث األكزكف( كالتي تركزت أبحاثيا عمى إطبلؽ صكاريخ محممة بمكاد كيماكية بيدؼ ترقيع 

نيا لـ تنجح في تقديـ حمكؿ جذرية لمشكمة طبقة األكزكف كقد حققت تمؾ األبحاث بعض النجاح لك
 األكزكف 

ك ألىمية طبقة األكزكف بدأ عمماء "جينكميا الفضاء" تركيز أبحاثيـ عمى ىذه الطبقة لمحاكلة ايجاد 
حمكؿ جذرية باستخداـ تقننو الجينيكـ حيث استطاع فريؽ عممي تحكير جينيكـ سبللة بكتيرية بحيث 

ة األكزكف تعمؿ عمى تحميؿ المكاد الكيماكية المسببة لتآكؿ طبقة تستطيع الحياة الدائمة في طبق
الخطي ليا بجينات يمكنيا  DNA األكزكف ك يتـ تحكير جينيكـ ىذه البكتيريا مف خبلؿ تطعيـ اؿ

تكجيو البكتيريا لمحياة في منطقة األكزكف ك جينات أخرل تمكف البكتيريا مف تككيف المكاد المحممة 
األكزكف كيأمؿ عمماء جينكميا الفضاء تحكير العديد مف الكائنات الدقيقة  لمسببات تآكؿ طبقة

قة لمحياة في طبقة األكزكف بحيث يمكنيا تحميؿ الكيماكيات المسببة لتآكؿ طب
 (.ُُٖ-َُٖ: َََِاألكزكف)الجمؿ،

 
 :استخدام الكائنات الدقيقة في إنتاج الطاقة  -6
"ميكنيخ"بألمانيا أف بعض النباتات ليا القدرة عمى في كشؼ عممي اثبت باحثك عمـ النبات بجامعة  

ك قد تـ دراسة المكاد المتككنة مف  ،تككيف ثمار ذات غدد راتيجينية إلفراز ك تككيف المكاد البتركلية
ف جينيكـ ىذه النباتات ىذه الغدد ك استخداميا ككقكد خالي مف التمكث تماما. ك يدرس العمماء اآل

سئكلة عف تككيف ىذه المكاد حيث يأمؿ العمماء إكثار ىذه الجينات عزؿ الجينات الملتحميؿ ك 
االحتفاظ بيا في بنكؾ الجينات. الدائرم "الببلزميد" ثـ عزليا ك  البكتيرم DNA بتحميميا في اؿ

تستخدـ ىذه الجينات المعزكلة في تحكير جينيكـ العديد مف األطقـ الكراثية النباتية األخرل إلنتاج 
: َََِالبتركؿ النباتي بما يفي بحاجة البشر لمصدر دائـ ك نقي لمطاقة )الجمؿ، كميات كبيرة مف

َِٓ). 
 

 سابعا: األغذية المعدلة وراثيا
 فقد بذؿ اإلنساف  البيكتكنكلكجيا.تعد الزراعة مف المجاالت الميمة التي استفادت بالفعؿ مف     

التكصؿ إلى اكثر السبلالت  طكاؿ قركف مضت جيكدا لمزج سبلالت المحاصيؿ المختمفة بيدؼ
ف أإنتاجية كمركنة كاآلف بفضؿ التقنية الحيكية تـ الكصكؿ إلى النتيجة نفسيا كيرل رام جكلديبرج 

إلى حد بعيد_ عمى  الرامية إلى الحد مف الجكع في العالـ إنما يعتمد _ ما يسمى  "الثكرة الخضراء "
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كفيما يمي  التربة القاسية ظركؼ المناخ ك  لمحاصيؿ مف مقاكمةالتعديبلت الجينية التي تمكف ا
 في المجاالت الزراعية: البيكتكنكلكجيا بعض تطبيقات

 
 زيادة إنتاجية النباتات  -1

في المعيد القكمي الياباني لممكارد البيكلكجية تمكف العمماء مف نقؿ جينات التمثيؿ الضكئي مف 
ي . كقد أدت ىذه العممية إلى زيادة البطاطس إلى األرز لزيادة كفاءتو في إنتاج النشا النبات

%.يستطيع العمماء أيضا باستخداـ البيكتكنكلكجيا تطكير محاصيؿ أكثر قدرة َّالمحصكؿ بنسبة 
مثاؿ ذلؾ ما قاـ بو العمماء المكسيكيكف مف تجارب ائية مف التربة، عمى استخبلص العناصر الغذ

إفراز حمض الستريؾ مف جذكرىا إلى التربة أسفرت عف إنتاج نباتات معدلة كراثيا ليا القدرة عمى 
مما يؤدم إلى انسياب أك تفكؾ المعادف المرتبطة بجزيئات التربة  ،فتزداد حمكضة التربة قميبل

فيمتصيا النبات بسيكلة . النيتركجيف ىك العنصر السيؿ الممتنع فعمى الرغـ مف انو يشكؿ اكبر 
ات الحية بما فييا النباتات ال تستطيع االستفادة % إال أف معظـ الكائنَٖنسبة مف اليكاء الجكم 
ك في نفس الكقت ال تستطيع االستغناء عنو يحاكؿ الباحثكف في مختمؼ  ،منو في صكرتو الغازية

التخصصات معرفة أسرار العبلقة التكافمية التي تسمح لبكتيريا العقد الجذرية المكجكدة في جذكر 
يحتضف  تحكيمو إلى أمكنيا يستفيد منيا النبات الذميف الجكم ك لية مف تثبيت النيتركجالنباتات البقك 

في انجمترا عمى الجيف النباتي الذم ىذه البكتيريا في جذكره كقد تعرؼ عمماء النبات في المجر ك 
يمكف النبات مف تككيف عبلقة تكافمية مع بكتيريا تثبيت النيتركجيف المكجكدة في التربة ك قد تعرؼ 

تكصؿ العمماء إلى فؾ لنبات عمى تككيف العقد الجذرية ك البكتيريا التي تحفز ا العمماء عمى جينات
تمكف العمماء مف معرفة التركيب الت بكتيريا تثبيت النيتركجيف ك شفرة الجينيكـ الخاص بإحدل سبل

الدقيؽ لئلنزيـ البكتيرم الذم يقكـ بتحكيؿ النيتركجيف الجكم إلى صكرة أخرل يمكف لمنبات أف 
 .(ِٗ: ََِٔكيستفيد منيا )شتيكم،يمتصيا 

 
 نباتات تتحمل مبيدات الحشائش   -2
األعشاب في نفس لمحصكؿ تسمح أيضا بنمك الحشائش ك الظركؼ الجيدة التي تسمح بنمك ا   

ائش معو عمى نفس المكارد الكقت ك المكاف مما يقمؿ مف إنتاجية المحصكؿ نتيجة تنافس الحش
نباط أنكاع مف النباتات ال تتأثر بمبيدات الحشائش مما يسمح . ك قد استطاع العمماء استالمتاحة

كقد تـ إدخاؿ  .ئش دكف اإلضرار بالمحصكؿ الرئيسيلممزارعيف باستخداـ عددا مف مبيدات الحشا
فكؿ الصكيا االقتصادية مثؿ القطف كالذرة ك  ىذه الصفة في عدد ال بأس بو مف المحاصيؿ

 .(ِّ: ََِٔ)شتيكم،
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 ظروف البيئية السيئة نباتات تتحمل ال  -3

في جامعة ككرنيؿ بالكاليات المتحدة قاـ الباحثكف بقيادة   أستاذ الكراثة ك البيكلكجيا الجزيئية      
كقد نتجت الفكرة عندما الحظ  .ؼ البيئية السيئةبتطكير نكع مف األرز مقاكـ لمجفاؼ ك الظرك 

يقرب الصفر ك تبدك ك كأنيا ميتة عندما ف بعض النباتات الصحراكية تقمؿ نشاطيا إلى ما أالعمماء 
تشح المياه ثـ تعكد ثانية لمحياة عندما يسقط المطر .يعتقد العمماء أف ىذه الكائنات تنتج نكع مف 

 .(ّْ: ََِٔالسكر يسمى الترل ىالكز يساعدىا عمى مكاجية الظركؼ البيئية الصعبة ..)شتيكم،
 
 تحسين خواص المنتجات الغذائية   -4

أكؿ منتج نباتي يتـ تطكيره باستخداـ البيكتكنكلكجيا ك طرحو في األسكاؽ  ُْٗٗـ شيد عا     
لبلستيبلؾ البشرم إنيا طماطـ الفبلفر سافر تـ تعديميا بحيث تبقى عمى أغصانيا حتى تصؿ إلى 
تماـ النضج ك حسف الطعـ باإلضافة إلى إمكانية تخزينيا لفترة طكيمة بعد الحصاد دكف أف تتمؼ 

سيف القيمة الغذائية لممحاصيؿ مف أىـ الكسائؿ التي يمكف بيا عبلج أمراض نقص أك يعتبر تح
سكء التغذية خاصة في الدكؿ النامية فمثبل األرز الذىبي ك الطماطـ الغنية بالبيتاكاركتيف يفيد في 
عبلج نقص فيتاميف ا البطاطس الغنية بالبركتيف تفيد في حاالت نقص البركتيف كاألحماض 

: ََِٔة ك الطماطـ الغنية بالميككتيف مفيدة لمكقاية مف أمراض القمب ك السرطاف..)شتيكم،األميني
ّٓ). 
 
 منتجات ال تسبب حساسية:   -5
الحساسية لمطعاـ ىي استجابة الجسـ المناعية لطعاـ يعتقد الجسـ انو مؤذ بالنسبة لو فبمجرد     

جساـ مضادة لو ك في المرة التالية التي أف يقرر الجياز المناعي أف ىذا الطعاـ مؤذ فانو يككف أ
يأكؿ فييا الشخص ىذا الطعاـ فاف الجياز المناعي يطمؽ كميات كبيرة مف المكاد الكيميائية بما 
فييا اليستاميف بيدؼ حماية الجسـ ىذه الكيماكيات تحدث سمسمة متتابعة مف تفاعبلت الحساسية 

ك الجمد ك قد استطاع العمماء التعرؼ عمى  اليضميكف أف تؤثر عمى الجياز التنفسي ك التي يم
 L.Val Giddingsتمكنكا مف أبطاؿ مفعكلو ك يقترح ( الذم يشفر ليذا البركتيف ك p34الجيف )

نو يمكف القضاء عمى الحساسية التي يسببيا الغذاء مف أنائب رئيس ىيئة البيكتكنكلكجيا الصناعية 
زيؿ المركب الذم يتككف نتيجة اتحاد األجساـ منظكر آخر ىك تصميـ أجساـ مضادة ترتبط مع ك ت

 .(َْ: ََِٔالغريبة مع األجساـ المضادة التي ينتجيا الجسـ ك تثير الحساسية )شتيكم،
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 فاكية و خضروات دائما طازجة:   -6
ربما نأكؿ في المستقبؿ فاكية ك خضركات أفضؿ طعما ك مذاقا ك اكثر نضارة مما نأكمو      

ماير أستاذ النبات بجامعة ليدز بالمممكة المتحدة ك مساعدكه الجيف الذم  اليكـ فقد اكتشؼ بيتر
يشفر إلنتاج اليرمكف الذم يؤدم إلى تأخير نضج المنتجات النباتية كباستخداـ البيكتكنكلكجيا يمكف 

يقكؿ الباحثكف إنيـ رأكا نتائج مشجعة  .كثار منو إلنتاج مزيد مف اليرمكفتفعيؿ ىذا الجيف أك اإل
فعندما كضعكا أجزاء مف النباتات المعدلة في زجاجة بيا ماء كجدكا أنيا ظمت حية لمدة ست جدا 

 .(ُْ: ََِٔشيكر )شتيكم،
 
  :إنتاج أنواع محسنة أو جديدة أو غريبة من النبات  -ٕ

قاـ العمماء بمحاكالت مزاكجات ك تيجيف متكررة بيف سبلالت مف نكع مف أنكاع النبات ك كاف      
عدد مف الصفات الحسنة في نكع النبات الذم يزرع لفائدتو الغذائية أك االقتصادية ك  اليدؼ تجميع

بذلؾ تزيد قيمة ىذا النبات غذائيا ك اقتصاديا فمثبل ىجنت سبلالت مف نكع القمح بيدؼ أف تككف 
الحبكب في سنبمة القمح ك األرز أكثر عددا ك لكي تككف الساؽ في أنكاع النباتات الميجنة ىذه 

يرة كقكية حتى ال تتقصؼ بالرياح أك األمطار ك ىذا ما يحدث لؤلرز أك القمح ذم الساؽ قص
الطكيمة نسبيا ك بذلؾ يتمؼ جزء ال يستياف بو مف المحصكؿ كىكذا أصبح القمح ك األرز بيذه 
 التحسينات الكراثية أكثر كأكفر بقدر كبير مقارنا بمحصكؿ القمح كاألرز الطبيعي المعتاد. ) الكرمي

،ُٗٗٔ :َُِ). 
 
 
 نباتات منتجة لممبيدات :  -8

تستطيع النباتات الميندسة كراثيا اآلف، أف تنتج مبيداتيا المكجكدة بشكؿ طبيعي. مثبل تنتج     
،بركتينا يقتؿ الكثير مف الحشرات ، مثؿ   BT،كالتي تدعى  bacillus thuringiensisبكتيريا 

جيف ىذه البكتيريا داخؿ المحاصيؿ ، بحيث تستطيع  دكدة القطف كدكدة التبغ  ،ك نستطيع أف نضع
أف تنتج مف تمقاء ذاتيا مبيدات بشكؿ رئيسي . ك تستطيع النباتات القطنية اآلف أف تحارب دكدة 

: ََُِالقطف ك دكدة التبغ ، بينما تستطيع الذرة أف تقتؿ حشرة حفار الذرة األكربية. )كاكاك،
ُِٗ). 
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 (:47-46: 2666مخاطر استخدام البيوتكنولوجيا في النباتات )شتيوي,
 
  المخاطر البيئية 

االنسياب أك التسرب الجيني : كىك انتقاؿ الجينات الجديدة مف المحاصيؿ المعدلة  -
كراثيا إلى المحاصيؿ العادية المكجكدة في البيئة المحيطة يعتبر مف أىـ المخاطر التي 

ف تختمط مع ألميتميف بقضايا البيئة فالنباتات المعدلة كراثيا يمكف تشغؿ باؿ العمماء ك ا
السبلالت األخرل مف النباتات البرية إلنتاج ما يعرؼ بالعشب الفائؽ أك السكبر ك ىك 

محمية أك يصبح مف اآلفات الزراعية التي النبات قكم يمكف أف يحؿ تدريجيا محؿ النباتات 
 .إلى القضاء عمى التنكع البيكلكجينمكىا فيؤدم ذلؾ تتداخؿ مع زراعة المحاصيؿ كتعكؽ 

بعض الباحثيف يحاكلكف باستخداـ نفس الطرؽ المتبعة في التحكير الجيني منع الخمط  -
الخارجي بيكلكجيا ك ذلؾ بالحد مف قدرة النباتات المعدلة كراثيا عمى التكاثر فيناؾ جينات 

ة إذا كضعت في جينيكـ النباتات تسمى جينات اإلنياء تسبب العقـ أك انخفاض الخصكب
 ىذه الجينات تستخدـ في عدد مف األغراض منيا :

  حماية حقكؽ مطكرم المحاصيؿ المعدلة كراثيا حيث ال يمكف إعادة زراعة البذكر
 الناتجة مف ىذه المحاصيؿ 

  و مف إمكاف نشكء صفات غير مرغكبة ك لكف ىذا بيعق ماعدـ حدكث الخمط الخارجي ك
بعض االعتراضات عمى أساس أف التحكـ في المقدرة التناسمية لمبذكر  األسمكب كاجو

المزارعيف في  يعطي الفرصة لمشركات الكبيرة أف تتحكـ في األسكاؽ مما يؤثر سمبا عمى
 الدكؿ النامية.

 
 : المخاطر الصحية 
تأثيرات  عمى الرغـ مف أف استيبلؾ محاصيؿ معدلة كراثيا في دكؿ كثيرة مف العالـ لـ يؤد إلى    

مف أىـ ك  خطيرة عمى الصحة حتى اآلف إال انو مف الكاجب دراسة التأثيرات عمى المدل الطكيؿ.
القضايا ما تثار عند مناقشة ىذا المكضكع ىك الخكؼ مف أف المحاصيؿ المعدلة كراثيا قد تنتج 

 .ف تدخؿ في السمسمة الغذائية لئلنساف أسمـك أك مكاد مثيرة لمحساسية يمكف 
لمعركؼ أف أم بركتيف غريب ينتجو النبات المعدؿ كراثيا نتيجة إدخاؿ جيف لـ يكف مكجكدا كمف ا

سبب حساسية لئلنساف ف يأمف قبؿ في ىذا النبات أك في غيره مف النباتات المعركفة لنا يمكف 
مف ناحية أخرل فمف المحتمؿ أف يؤثر المعب في الجينات عمى التركيب الغذائي الذم يأكمو، ك 

 .اصر أخرل غير التي يقصدىا الباحثف يرفع كيخفض مف عنأجات بلممنت
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 ثامنا : الحيوانات المعدلة وراثيا 
تكفير الغذاء لسكاف العالـ ىك اليدؼ األساسي المعمف مف كراء تطكير الحيكانات المعدلة جينيان     

نتاج المركبات الطبية كعمؿ نماذج  تأتي بعد ذلؾ األىداؼ الطبية كالعبلجية مثؿ زراعة األعضاء كا 
 أك أنكاع مف الحيكانات كبدائؿ لمبشر تستخدـ في دراسة األمراض البشرية كطرائؽ عبلجيا.

مع أف كمية اإلنتاج العالمي مف الغذاء كافية لسد حاجة السكاف عمى ىذه الكككب كذلؾ في حالة   
مة ليست مشكمة إنتاج كلكنيا تكزيعو بالعدؿ " تقرير عف منظمة األغذية كالزراعة العالمية "  فالمشك

كمع ذلؾ فإنيا  ،مف مجمكع سكاف العالـ٘  َِف المتقدمة الغنية تضـ فقط مشكمة تكزيع، فالبمدا
 ٘ مف االستيبلؾ العالمي. ٖٔتستيمؾ نحك  

باستخداـ التقنية الحيكية  Genetic modificationإف أىداؼ التحسيف أك التعديؿ الكراثي     
تقريبان األىداؼ التي كنا نسعى إلى تحقيقيا بطرائؽ التربية التقميدية، فكبلىما الحديثة ىي نفسيا 

يسعى إلى تحسيف إنتاجية الحيكانات ككفاءة تحكيؿ الغذاء كزيادة قدرة الحيكانات لمقاكمة األمراض 
كزيادة مقدرة الحيكانات لمتأقمـ مع الظركؼ البيئية كتحسيف خصائص المنتجات الحيكانية أك 

إال أف التعديؿ الجيني باستخداـ التكنكلكجيا الحديثة يتميز بخاصيتيف جديدتيف ال نستطيع .ىاتغيير 
 : (ِّ: ََِٕ)قنديؿ،تحقيقيما بالطرؽ القديمة كىي 

 .سرعة الحصكؿ عمى الصفات المرغكبة 
  نقؿ صفات معينة ) جينات ( بيف األنكاع ال يمت بعضيا إلى بعض بصمة كىذا ما أدل

 كانات المعدلة كراثيان. إلى تككيف الحي
 : (َُٕ-َٗ: ََِٓ.)شتيكم،كيمكف تمخيص أىداؼ التقنية الحيكية في الحيكانات فيما يمي 

 تحسين إنتاجية الحيوانات   -1
  .معظـ أبحاث نقؿ الجينات في حيكانات المزرعة تركزت حكؿ زيادة سرعة النمك   

 مف الناحية التجارية. أكالن: بسبب أىميتيا
 ىرمكنات النمك استخدمت في تجارب سابقة مع الفئراف.  : ألفثانيان 

التي تشفر ليرمكف النمك بيف حيكانات داخؿ النكع الكاحد أك  لقد حاكؿ العمماء نقؿ الجينات
ف يؤدم ذلؾ إلى زيادة سرعة نمك المكاليد ككصكليا أمؿ أبيف األنكاع المختمفة مف الحيكانات عمى 

بالفعؿ أبدت الحيكانات ، ك ح أك التسكيؽ في عمؿ مبكر نسبيابالتالي إلى الكزف المناسب لمذب
 المعدلة كراثيا زيادة في سرعة النمك كزيادة في نسبة المحـك .
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 تغيير خصائص المنتجات الحيوانية : -2
، الصكؼ ،المبف ،أجريت كثير مف التجارب التي تيدؼ إلى تغيير خصائص معينة في المحـ    

ىـ ما أكاف  ،ك مككناتو ،ك لكف تغيير تركيب المبف،يا نقؿ الجينات باستخداـ تكنكلكج، البيض
 :تحقيؽ ثبلثة أىداؼ رئيسة ك كانكا يسعكف مف كراء ذلؾ إلى،استحكذ عمى تفكير العمماء 

  إنتاج لبف بقرم يماثؿ في خكاصو المبف البشرم لتحسيف خكاص الفكرميكال المحضرة صناعيا
  .لتغذية األطفاؿ

 ككف األعمى قيمة في المبف ك ىك البركتيفزيادة نسبة الم.  
 )تخفيض نسبة سكر المبف )البلكتكز.  

تنتج كميات كبيرة نسبيا مف نكعيف  ،أما البركتيف تمكف العمماء مف تطكير أبقار معدلة كراثيا     
ك  ،كمف المعركؼ أف الكازيف ىك البركتيف الرئيسي في المبفف بركتيف المبف المعركؼ بالكازيف، م
كيحتكم المبف البقرم عمى أربعة أنكاع مف ، التصنيعيةالذم يعطي المبف خكاصو الغذائية، ك  ىك

، كمرف مما يؤدم إلى ك لمكازيف تركيب مفتكح، ك تككف كحدات غركية كبيرة، الكازيف تتجمع معا
ىمية ذات أ ك كميا خكاص ،ك ثباتو الحرارم ،كقدرتو عمى تككيف المستحمباتزيادة حجمو، كمائيتو، 
 .كبيرة في صناعة الجبف

 
 إنتاج مركبات بيولوجية ىامة : -3

الخميرة ،م كائف حي أك جزء منو يمكف استعمالو كمصنع بيكلكجي لؤلدكية مثؿ البكتيريا إ   
كيمكف ،خبليا الثدييات .. جميعيا تشكؿ نظما إنتاجية متنافسة  ،خبليا النباتات،خبليا الحشرات ،

 بلجية البشرية بعدة طرؽ أىميا:الحصكؿ عمى البركتينات الع
  االستنبات الخمكم سكاء في خبليا البكتيريا اك النباتات اك الثدييات 
  النباتات أك الحيكانات المعدلة كراثيا 

 
كقد كاف ىرمكنا األنسكليف ك النمك أكؿ ما تـ إنتاجو مف البركتينات البشرية بكاسطة البكتيريا     

إال أف فشؿ النظـ البكتيرية في تصنيع البركتينات البشرية  .ف العشريففي أكائؿ الثمانينيات مف القر 
نتاج األخرل مثؿ م مطابقة تماما لمبركتيف البشرم أدل إلى تطكير نظـ اإلأ ،بطريقة صحيحة
عكامؿ التجمط ، ك تـ بالفعؿ إنتاج عدد مف ىذه البركتينات مثؿ االريثركبيكتيفخبليا الثدييات، 

 منشط الببلزمينكجيف النسيجي .، ك مصؿ الدـ البشرم ،البيكميفك ، ك التاسع ،الثامف
ي فحينما نشر عمماء  .ُٕٖٗإنتاج بركتينات غريبة في لبف الحيكانات المعدلة كراثيا بدأ في عاـ 

المعيد القكمي لمصحة في الكاليات المتحدة تقريرا عف إنتاج منشط الببلزمينكجيف النسيجي في لبف 
ك مف ذلؾ ،ك الدماغية ،عف مذيب لجمطات الدـ التي تسبب النكبات القمبية  ك ىك عبارة،الفئراف 
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كؿ ذلؾ أدل إلى ظيكر ما .بركتينا عبلجيا بشريا معظميا في المبف  َّالحيف تـ إنتاج حكالي 
ك تعني إنتاج المركبات الدكائية بكاسطة حيكانات ،أك الحيكانية ،يعرؼ بالصيدلية البيكلكجية 

ك العممية تتـ بإدخاؿ الجيف البشرم الذم يشفر  ،ك الماعز ،ك األغناـ،بقار المزرعة مثؿ األ
لمبركتيف المرغكب في جينيكـ الحيكاف بحيث يتـ التعبير عنو )تخميؽ البركتيف( في نسيج الضرع 

ىذه .تسمى الحافز أك المنظـ إلى الجيف البشرم  DNA ػك لذلؾ البد مف إضافة قطعة مف ال ،فقط
بحيث يقتصراف عمى  ،أك يفتح عمميتي النسخ ك الترجمة ،بمثابة المفتاح الذم يغمؽ القطعة تعتبر

 حتى يتـ إفراز البركتيف في المبف .،نسيج الضرع فقط 
 
 زيادة قدرة الحيوانات عمى مقاومة المرض: -4

ي تربى تحت ظركؼ خاصة تمؾ الت ،تسبب األمراض خسائر كبيرة في قطعاف الحيكانات     
ي اآلكنة األخيرة ك ينطبؽ ىذا ليس فقط عمى مجمكعة األمراض التي انتشرت فيفة، الزراعة الكث

مف .أيضا عمى األمراض التقميدية القديمة ، ك أنفمكنزا الطيكر، ك كالفـ،مرض القدـ مثؿ جنكف البقر، 
ف ىناؾ عددا مف الكسائؿ البيكتكنكلكجية التي يمكف بيا القضاء عمى ىذه إف ،الناحية النظرية

 : كىي تحسيف قدرة الجياز المناعي في الحيكاف عمى مقاكمة المرض، ك مراضاأل
  .التحصيف المناعي لمحيكاف -
  .نقؿ الجينات الخاصة بمقاكمة المرض لمحيكاف -
  .إزالة الجينات التي ربما تسبب إصابة الحيكاف بالمرض -
  .زيادة قدرة الحيكانات عمى التأقمـ مع الظركؼ البيئية -

 
 يوانات عمى االستفادة من العناصر الغذائية:تحسين قدرة الح -5
. تمكنو مف المعيشة في ظركؼ بيئية خاصة ،يتميز كؿ نكع مف أنكاع الحيكانات بصفات معينة    

يجد صعكبة في التأقمـ ك  نوإف ،فإذا ما تغيرت ىذه الظركؼ أك تـ نقمو مف بيئة إلى أخرل
في كندا جرت  .ك ترتفع نسبة الكفيات بيف أفراده ،ك تتدىكر صفاتو ،ك بالتالي يقؿ إنتاجوالمعيشة،

كمف  باستخداـ تكنكلكجيا النقؿ الجيني،محاكالت لتحسيف قكة تحمؿ اسماؾ السالمكف لمصقيع 
أما .المعركؼ أف السالمكف في كندا يربى في المزارع المائية التي تقع في الشاطئ الجنكبي فقط 

ك لمتغمب عمى ىذه المشكمة  ،يصمح لتربية األسماؾ كال ،الشاطئ الشمالي فالمناخ شديد البركدة
حاكؿ العمماء تككيف اسماؾ سالمكف معدلة كراثيا عف طريؽ نقؿ جينات تشفر لنكع مف البركتينات 

 .المضادة لمتجمد يعرؼ بالبركتينات المائعة أك
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 :(167-96: 2665المخاطر التي تسببيا الحيوانات المعدلة وراثيا: )شتيوي,
 دكث خمط أك تزاكج بيف الحيكانات المعدلة كراثيا ك الحيكانات البرية كارد بالنسبة احتماؿ ح

 لجميع األنكاع .
 مخاطر قد تمحؽ باإلنساف نتيجة تناكلو منتجات الحيكانات المعدلة كراثيا.  
 مخاطر قد تنجـ مف التعامؿ المباشر مع الحيكانات نفسيا كالعدكل باألمراض.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 انفصم انثانث

 انذراساث انسابقت
 
 
 
  دراسات اهمتت بخضمني املضااي امبيوحكنوموحية واملس خحداثت

 امبيوموحية وثدريسها يف مناجه امخؼومي امؼام

 

 

 ثدريس و اكدساب املضااي  و أأساميب دراسات اهمتت بسرتاثيجيات

 .امبيوحكنوموحية

 

 

 امبيومويج نولضااي امبيوحكنوموحية دراسات اهمتت بدمنية فهم مؼومي 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
ييدؼ ىذا الفصؿ إلى عرض الدراسات السابقة التي ليا عبلقة بالدراسة الحالية ك مف خبلؿ 
اطبلع الباحثة كجدت أف ىناؾ دراسات عديدة اىتمت بالقضايا البيكتكنكلكجية، كذلؾ باقتراح برامج 

خداـ طرؽ تدريس مختمفة بيدؼ اكتساب تمؾ القضايا، كقد قامت الباحثة أك كحدات أك باست
 بتصنيؼ تمؾ الدراسات إلى ثبلث محاكر:

 
  اىتمت بتضمين القضايا البيوتكنولوجية والمستحدثات البيولوجية دراسات

 .وتدريسيا في مناىج التعميم العام
 البيوتكنولوجيةاكتساب القضايا تدريس و  أساليبو  دراسات اىتمت باستراتيجيات. 
 البيولوجي لمقضايا البيوتكنولوجية يدراسات اىتمت بتنمية فيم معمم. 

 
الدراسات التي اىتمت بتضمين القضايا البيوتكنولوجية والمستحدثات البيولوجية وتدريسيا أوال: 

:في مناىج التعميم العام  
 

:(2010) Klop & etal 1-  دراسة  
في تعميـ العمكـ بعنكاف "السرطاف ك البيكتكنكلكجيا الحديثة ىدفت الدراسة إلى تقييـ أثر كحدة 

عمى مكاقؼ طمبة المدارس الثانكية تجاه البيكتكنكلكجيا الحديثة، كتـ إعداد الكحدة في أربعة دركس 
كفقا لنمكذج التعمـ البنائي االجتماعي، كإلجراء الدراسة استخدـ المنيج التجريبي، ك تككنت العينة 

طالب ك طالبة، كتككنت أدكات الدراسة مف  ّٓٔس الثانكية ك البالغ عددىـ مف طمبة المدار 
اختبار قبمي كبعدم كاستبياف المكاقؼ تجاه التكنكلكجيا الحيكية الحديثة، كأظيرت النتائج أف الكحدة 
" السرطاف ك البيكتكنكلكجيا الحديثة " ليا اثر كبير عمى مكاقؼ طمبة المدارس الثانكية ك أكصت 

سة أف مثؿ ىذه الكحدات في تعميـ العمكـ يمكف أف تشجع الطمبة عمى أف يصبحكا اكثر كعيا الدرا
لمبيكتكنكلكجيا عمى الرغـ مف التركيج لمكاقؼ أكثر انتقادا تجاه البيكتكنكلكجيا كالتي  ينبغي أف 

 تتمقى المزيد مف االىتماـ .
 
 
 (:2669)  الشيري دراسة -2
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 عمـ ضكء مستحدثات في الثانكية بالمرحمة األحياء كتب محتكل تقكيـ إلى الدراسة ىذه ىدفت     
 لتحميؿ أداة قاـ بتصميـ حيث كالبنائي التحميمي الكصفي المنيج الباحث كاتبع كأخبلقياتو، األحياء
 لمناقشة مقترح بتقديـ تصكر قاـ كما كأخبلقياتو، األحياء عمـ بمستحدثات قائمة كبناء المحتكل
 بالمرحمة األحياء مف كتب الدراسة عينة كتككنت األحياء، دركس في حيكيةال األخبلقيات قضايا
 كأظيرت (،ََِٗ-ََِٖالعاـ ) خبلؿ تدريسيا تـ كالتي السعكدية العربية المممكة في الثانكية
 الحيكية المستحدثات قضايا مف عدد الثانكية يعالج بالمرحمة األحياء كتب محتكل أف الدراسة نتائج
 الكراثية، كالبصمة البشرم، الجينيـك مشركع النسؿ، كاالستنساخ، كتنظيـ كراثيان  لمعدلةا األغذية مثؿ

 تتـ لـ قضايا ىناؾ أف الدراسة نتائج أظيرت كلكف بشكؿ ثانكم، كما الزكاج قبؿ الطبي الفحص
 صفاتو، في كالتحكـ الجنيف جنس كتحديد البديؿ، اإلجياض كالطب مثؿ األحياء كتب في معالجتيا
 البيئي، األثر كتقكيـ العضكية، كالزراعة الجسـ في ككيفية تأثيرىا كصبلحياتيا، األدكية ادركمص
 تمؾ سكاء الحيكية المستحدثات بقضايا المرتبطة الجكانب األخبلقية في شديد تدف ىناؾ كأف

 أك حياليا، الصحيحة القرارات كاتخاذ العمـ نكاتج مف الطالب لبلستفادة سمكؾ تكجو التي الجكانب
 المرتبطة العممية كالبحكث األنشطة إجراء بعض عند سمككو كتضبط ترشده التي األخبلقيات تمؾ

  .بالمقرر
 

:(2009)Usak & etal دراسة    -3  
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل معرؼ طمبة المدارس الثانكية ك الطبلب الجامعييف    

طالب  ِٕٔمدرسة ثانكية كِّٓجريت الدراسة عمى بالقضايا البيكتكنكلكجية ك اتجاىاتيـ نحكىا، كأ
بندا  ُٔجامعي في تركيا ك طبقت الدراسة باستخداـ استبياف معارؼ البيكتكنكلكجيا كيتككف مف 

بندا، كتكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ  ّٕكاستبياف المكقؼ نحك البيكتكنكلكجيا كيتككف مف 
كية كالجامعية في المعرفة لمبيكتكنكلكجيا في المقابؿ ذات داللة إحصائية بيف طمبة المدارس الثان

 أظير طمبة الجامعات مكاقؼ اكثر إيجابية تجاه البيكتكنكلكجيا مف طبلب المدارس الثانكية. 
 

 (:2668دراسة كامل) -4
ىدفت الدراسة إلى تناكؿ كاقع محتكل مناىج البيكلكجي فيما بعد التعميـ األساسي       

 ّٗة ك قضاياىا، كاعتمدت الباحثة المنيج الكصفي، كتككنت العينة مف لممستحدثات البيكلكجي
معمما مف معممي البيكلكجي في مدارس ما بعد التعميـ األساسي بسمطنة عماف، كقامت الباحثة 
ببناء أدكات الدراسة التي تككنت مف قائمة المستحدثات البيكلكجية كقضاياىا كمقياس المستحدثات 

، كأدت النتائج إلى ضعؼ تناكؿ محتكل منيج األحياء بالصفيف الحادم عشر البيكلكجية كقضاياىا
الثاني عشر، كانخفاض مستكل كعي معمـ األحياء بيذه الصفكؼ ليذه القضايا ك اتجاىاتو نحك ك 
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طرائؽ تدريسيا، كأكصت الدراسة بضركرة تضميف المستحدثات البيكلكجية ك قضاياىا في محتكل 
تمكف الطالب مف مكاجية التطكرات كالتغيرات الحديثة، كتنمية بعض مناىج البيكلكجي، حتى ي

 قدرات معممي البيكلكجي في أثناء الخدمة لمتعامؿ مع المستحدثات البيكلكجية كقضاياىا. 
 
 (:2664 ) المولو دراسة  -5

 سيالتعميـ األسا مف العميا لممرحمة الفمسطينية العمـك مناىج محتكل تقكيـ إلى الدراسة ىدفت     
التحميمي،  الكصفي المنيج الباحثة اتبعت كقد ة، المعاصر العممية المستحدثات ضكء في

 محتكل في افرىا تك الكاجب العممية المستحدثات مف فقرة ( ّٓ ( تضمنت استبانة كاستخدمت
، مناىج  بمرحمة العمكـ كمعممات معممي مف عشكائية بصكرة الدراسة عينة الباحثة كاختارت العمـك
 ِْ منيـ كمعممة معممان  َٔ  عددىـ بمغ ) التاسع ، الثامف ، السابع ) لمصفكؼ األساسي ميـالتع

 كالعمـك الكراثية كاليندسة كالطاقة البيئة مستحدثات أف عمى الدراسة كتكصمت معممة،  ّٔ ك معممان 
 فقد طبيةال العمـك مستحدثات أما المناىج، محتكل في المناسبة االىتماـ درجة تأخذ لـ الزراعية
 العممية تكافرت بدرجة جيدة.كالتربية الفضاء كارتياد االتصاؿ كمستحدثات ،متكسطة بدرجة تكافرت

 
 :Dawson (2003)دراسة  -6

ىدفت الدراسة إلى تحديد فيـ طمبة المدارس العميا في استراليا الغربية لمستحدثات البيكتكنكلكجي    
أظيرت ك  ،مدرسة عميا في أستراليا الغربيةطالب مف احدل عشرة  ُُُٔدراسة عمى ال ريتأجك 

لدييـ مبالغة في تقدير استخداـ المستحدثات البيكتكنكلكجية في المجتمع  بةكثيرا مف الطمالنتائج أف 
كيرل الباحث أف ىذه  ،عف طريؽ الخمط بيف االستخدامات الحالية كالتطبيقات الممكنة في المستقبؿ

لمزيد مف المستحدثات البيكتكنكلكجية في مناىج العمـك عامة النتائج تكفر أساسا منطقيا لتضميف ا
  .كمناىج البيكلكجي خاصة

 
 :Dan& etal (1998)دراسة  -7

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تصكرات المعمميف فيما يتعمؽ بالحاجة إلى تعميـ      
مف التعمـ عف  لتحفيز الطبلب عمى مزيد ،البيكتكنكلكجي كتصكراتيـ بشأف انسب الطرؽ التدريسية

كأيضا لتعرؼ آراء الخبراء بشأف المجاالت التي يتـ تناكليا عند إعطاء نظرة عامة  ،البيكتكنكلكجي
كأشارت نتائج  ،ك كذلؾ تعرؼ الدعـ البلـز لتدريس البيكتكنكلكجي ،استيبللية عف البيكتكنكلكجي

صبح أمناىج الدراسية % مف المعمميف ترل أف تضميف البيكتكنكلكجي في الَٔالدراسة إلى أف 
ضركرة ممحة كأف انسب الطرؽ القائمة عمى المناقشة كاالستقصاء كالعمؿ في مجمكعات صغيرة ك 

ف ىناؾ سبعة مجاالت يجب تناكليا ىي الزراعة كالطب كالعقاقير أحؿ المشكبلت مفتكحة النياية ك 
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كأف  ،األغذية كالمشركباتكالبيئة كتنمية الطاقة كالطب الشرعي كالتشخيص كالصناعات التحكيمية ك 
طر جديدة لممناىج الدراسية ككتيبات ك معدات لممختبرات أتدريس البيكتكنكلكجي يحتاج إلى 
 كتدريب لممعمميف ك برامج حاسكب .

 
 Zeller(1994):دراسة -8

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مكضكعات البيكتكنكلكجيا المتضمنة في مناىج العمـك      
ثبلثة أقساـ رئيسية األكؿ: يرتبط بالتقنيات  إلىكقد تـ تقسيميا  ،لثانكية العامةفي المدرسة ا

 –االستنساخ  –البيكلكجية المعاصرة ذات األبعاد االجتماعية كاألخبلقية كتشمؿ اليندسة الكراثية 
 –التجريب اإلنساني  –األـ الحاضنة  –التخصيب خارج الرحـ  -بنكؾ األمشاج -التمقيح الصناعي

 .ايا البيئة ك الطاقة (قض
الثاني: يركز عمى الجدؿ الدائر حكؿ القضايا األخبلقية ك الحاج الممحة إلى معمميف متفيميف لتمؾ 
القضايا باإلضافة إلى تحميؿ عممي عند معالجة ىذه القضايا األخبلقية عند تدريس كتب المدرسة 

  .الثانكية
أخبلقيات البيكلكجي في مناىج العمكـ حيث تـ  الثالث: يتعمؽ بطريقة التدريس الخاصة بمكضكعات

جؿ تكعية أالتركيز عمى القضايا البيكأخبلقية مف خبلؿ استخداـ استراتيجية ميارة اتخاذ القرار مف 
 .الطبلب كمف ثـ تككيف البناء القيمي السميـ تجاه األخبلقيات الحيكية

 
 :Allen(1993)دراسة  -9
عديؿ منيجي في التكنكلكجيا الحيكية عند تدريس البيكلكجي ىدفت الدراسة إلى تحديد فعالية ت    

حيث قاـ الباحث باختيار مجمكعتيف مجمكعة تجريبية ك أخرل ضابطة في كؿ مدرسة ك دلت 
ف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية في مقاييس التحصيؿ أالنتائج عمى 

كما أكدت الدراسة عمى  ،حك دراسة مادة البيكلكجيككذلؾ أظيرت استجابات إيجابية لمطبلب ن
تقاف التقنيات المستحدثة في مجاؿ البيكلكجي لكي يككف  ضركرة إعداد المعمـ القادر عمى فيـ كا 

 .عمى تدريس مكضكعات ك قضايا التكنكلكجيا الحيكية قادران 
 

 Wells (1992:)دراسة  -16
ة التكنكلكجيا الحيكية في المدرسة الثانكية ك ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد بناء تصنيفي لدراس    

قد اعتمد الباحث عمى أسمكب دلفام لمحصكؿ عمى العناصر األساسية لمتكنكلكجيا الحيكية مف 
الييئات الحككمية (  –الجامعات  –مراكز البيكتكنكلكجي  –أربعة مصادر كىي )المنظمات التربكية 

  :ؿسمكب دلفام تدكر حك ألككانت الدكرة األكلى 
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 ما فركع المعرفة األساسية لمتكنكلكجيا الحيكية  -
 ما التصنيفات الداخمية في كؿ مف ىذه الفركع  -

أما الدكرة الثانية ك الدكرة الثالثة فتعتمد عمى قائمة تتككف كـ احد عشر محكرا تـ تحديدىا مف 
بيكتكنكلكجي كقد أسفرت الدراسة عمى ضركرة تضميف مفردات ال ،الدكرة األكلى مف أسمكب دلفام

تقسيما  ْٖحيث بمغت ثمانية مجاالت أساسية تحتكم عمى  ،المعرفية في مناىج المدرسة الثانكية
فرعيا ك ىذه المجاالت الفرعية كمستكياتيا ككنت المستكييف األكليف لتركيب البناء التصنيفي 

  .لممرحمة الثانكية
 
 (:1991دراسة رضوان) -11

الحالي لمبيكلكجيا في المرحمة الثانكية في ضكء التكنكلكجيا ىدفت الدراسة إلى تطكر المنيج     
كتكصمت الدراسة إلى تصكر مقترح لمنيج البيكلكجيا في متضمنا مفاىيـ التكنكلكجيا  ،الحيكية

كقد قامت الباحثة بإعداد كحدة دراسية مف المنيج المقترح كقد  ،الحيكية كالقضايا الجدلية األخبلقية
كأكضحت النتائج  ،م فاعميتيا في تنمية القيـ ك االتجاىات المرغكب فيياتـ تدريسيا لمعرفة مد

( لصالح الطبلب الذيف يدرسكف مفاىيـ α≤0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
التكنكلكجيا الحيكية كأكصت الدراسة بضركرة تضميف مقررات العمكـ لمفاىيـ التكنمكجيا الحيكية 

كما أكصت بضركرة التأكيد عمى  ،رد لمكاجية التطكرات ك التغيرات الحديثةألىميتيا في إعداد الف
  .الجانب الكجداني لممتعمـ كخاصة القيـ األخبلقية كاالتجاىات المرغكب فييا

 
 تعميق عمى دراسات المحور األول 

 يتضح ما يمي:من خبلل االطبلع عمى الدراسات السابقة 
  رة تضميف القضايا البيكلكجية المعاصرة في ضرك عمى الدراسات السابقة معظـ أكدت

،دراسة رضكاف  Dan& etal (1998)دراسة مثؿ مناىج العمكـ خاصة مناىج البيكلكجي 
(ُُٗٗ.) 

  مكضكع تضميف القضايا  أىميةأجريت الدراسات في فترات زمنية متقاربة ك ىذا يدؿ عمى
 البيكتكنكلكجية في محتكل مناىج العمكـ 

 ( كدراسة ك ََِْات المنيج الكصفي التحميمي مثؿ دراسة المكلك )اعتمدت معظـ الدراس
 . Zeller(1994)دراسة 

  تشابيت بعض الدراسات في اليدؼ مف الدراسة كىك تطكير مناىج العمكـ كالبيكلكجي في
 Dan& etal(1998. )( ك دراسة ُُٗٗضكء البيكتكنكلكجيا مثؿ دراسة رضكاف)
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 عينة كىي طمبة المرحمة الثانكية مثؿ دراسة الشيرم اتفقت معظـ الدراسات في اختيار ال
  .Wells (1992) دراسة ك  Dawson (2003)( كدراسة ََِٗ)

  (1994)دراسة (  ك ََِٖ( كدراسة كامؿ)ََِٗدراسة الشيرم )اتفقتZeller  مع
كىك التعرؼ عمى مكضكعات البيكتكنكلكجيا الدراسة الحالية في اليدؼ مف الدراسة 

( في تحديد مستكل فيـ الطمبة 2003) Dawsonكمع دراسة ىج العمـك  المتضمنة في منا
 .لمبيكتكنكلكجيا 

 (في استخداـ أداة تحميؿ المحتكل كأداة ََِٗاتفقت الدراسة الحالية  مع دراسة الشيرم  )
( في اختيار مناىج العمكـ لممرحمة األساسية كعينة ََِْلمدراسة .كمع دراسة المكلك )

 لمدراسة.
 لدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في اختيار العينة ففي الدراسات السابقة تـ اختمفت ا

اختيار العينة مف طمبة المرحمة  الثانكية أما الدراسة الحالية فتـ اختيار العينة مف طمبة 
 المرحمة األساسية.

 
 وتكنولوجية:تدريس واكتساب القضايا البي وبأساليب ثانيا: الدراسات التي اىتمت باستراتيجيات

 
 (:2669معوض)دراسة  -1

الثانكم  األكؿعادة بناء كحدة في مادة البيكلكجي في الصؼ إمعرفة فعالية  إلىىدفت الدراسة      
في ضكء المستحدثات البيكتكنكلكجية ككفقا لنمكذج التعمـ البنائي في تنمية كؿ مف التفكير الناقد 

كاستخدمت الباحثة المنيج  ،جي لدل الطبلبكالتحصيؿ المعرفي كاالتجاه نحك دراسة البيكلك 
بناء كحدة  إعادةكاقتصرت الدراسة عمى  ،الكصفي كالمنيج شبو التجريبي ذك الثبلث مجمكعات

 ،(ََِٖ-ََِٕالثانكم لمعاـ الدراسي ) األكؿك البيئة( في مقرر البيكلكجي لمصؼ  اإلنساف)
مصر القديمة بمحافظة  بإدارةم الثانك  األكؿكتككنت العينة مف مجمكعة مف طالبات الصؼ 

ك التحصيؿ المعرفي كمقياس  الدراسة كىي اختبارم التفكير الناقد أدكاتعدت الباحث أك  ،القاىرة
 األكلىتفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية  إلىكقد تكصمت الدراسة  ،االتجاه نحك دراسة البيكلكجي

في  إحصائياكجكد فركؽ دالة  كأيضاقد عمى طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار التفكير النا
التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ المعرفي كمقياس االتجاه نحك البيكلكجي لصالح المجمكعة 

الدراسة بضركرة االىتماـ بتطكير  كأكصت األكلىالتجريبية الثانية ثـ لصالح المجمكعة التجريبية 
 البيكتكنكلكجية خبلؿ منيج البيكلكجي.كتحديث مناىج المرحمة الثانكية بتضميف المستحدثات 

 (: 2668لطف اهلل)دراسة  -2
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لتدريس القضايا الجدلية في مادة  أكلنرثر استخداـ استراتيجية أمعرفة  إلىىدفت الدراسة      
كاقتصرت الدراسة عمى عينة مف  ،الثانكم األكؿتنمية قيـ المكاطنة لدل طبلب الصؼ  األحياء

كاعتمدت  ،بمدرسة السادات الثانكية لمبنات في محافظة المنكفية الثانكم األكؿطالبات الصؼ 
كىك يشتمؿ عمى   ،الدراسة مقياس قيـ المكاطنة إلجراءعدت الباحثة أك  ،الدراسة المنيج التجريبي

كتكصمت  األخبلقي،االجتماعية كالتفكير  المسؤكليةك  .كىي المعرفة العممية ،رئيسة أبعادثبلثة 
 أكصتكقد  ،في تدريس القضايا الجدلية في تنمية قيـ المكاطنة أكلنراستراتيجية فاعمية  إلىالدراسة 

  .الدراسة بضركرة االىتماـ بتضميف القضايا العممية االجتماعية الجدلية في مناىج البيكلكجي
 
 : (2666دراسة بابطين) -3
فيـ بعض  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية نمكذج االستقصاء العادؿ في تنمية   

قضايا مستحدثات التقنية الحيكية كالتفكير الناقد كالقيـ لدل طالبات الفرقة الثالثة تخصص أحياء 
بكمية التربية بمكة المكرمة، كقد استخدمت الباحثة المنيج البنائي التجريبي، كتككنت عينة الدراسة 

حيث تضمنت مجمكعتيف  مف طالبات الفرقة الثالثة تخصص أحياء بكمية التربية بمكة المكرمة،
طالبة، كقد أعدت الباحثة أدكات الدراسة  َْتجريبية كضابطة عدد الطالبات في كؿ مجمكعة 

كتتمثؿ في اختبار فيـ بعض قضايا مستحدثات التقنية الحيكية كمقياس القيـ األخبلقية المرتبطة 
ذات داللة إحصائية ببعض قضايا مستحدثات التقنية الحيكية، ك قد أظيرت النتائج كجكد فركؽ 

( بيف المتكسط البعدم لدرجات طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة ≤ α0.05عند مستكل )
لصالح التجريبية، كباإلضافة إلى فاعمية نمكذج االستقصاء العادؿ في تنمية فيـ بعض قضايا 

يكية كتطبيقاتيا مستحدثات التقنية الحيكية، كأكصت الدراسة بضركرة تضميف مستحدثات التقنية الح
في مقررات اإلعداد التخصصي لمطبلب المعمميف بكميات التربية مع ضركرة إبراز الجانب اإليجابي 

  لتطبيقات تمؾ المستحدثات، كدكره في حؿ العديد مف المشكبلت الصحية ك االجتماعية. 
 
 (:2662)شمبي دراسة -4

 القرار صنع كأساليب التفكير فيؿبرك  مف كؿ بيف التفاعؿ أثر معرفة إلى الدراسة ىدفت      
 ذات البيكلكجية القضايا بعض في القرار اتخاذ ميارة كتنمية التحصيؿ عمى التدريس طرؽ كبعض
 مف طالبة ك طالبا( َُٓ) مف البحث عينة كتككنت الثانكية، المرحمة طبلب الجدلية لدل الطبيعة
 تحصيؿ اختبار كىي الدراسة كاتأد إعداد تـ ك دمنيكر، بمدينة الثانكم الثاني الصؼ طبلب
 تدريس في الحالة دراسة مدخؿ الباحثة اختارت قد ك القرار، اتخاذ اختبار – البيكلكجية المفاىيـ
 بالطريقة درسكا الذيف الطمبة درجات بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد النتائج أظيرت كقد القضايا،
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 لصالح البيكلكجية المفاىيـ تحصيؿ في الحالة دراسة مدخؿ باستخداـ درسكا الذيف كالطمبة التقميدية
 .التجريبية المجمكعة

 
 : (2662) عمي دراسة -5

 مقرر في الزراعية البيكتكنكلكجية المفاىيـ في مقترحة كحدة فاعمية قياس إلى الدراسة ىدفت     
 دق ك البيكتكنكلكجية، قيميـ كنمك الزراعي األكؿ الصؼ طبلب تحصيؿ تنمية في بمصر البساتيف

 رأم استطبلع خبلؿ مف بالكحدة تضمينيا يمكف كالتي البيكتكنكلكجية بالمفاىيـ قائمة الباحث أعد
 ،زراعة الحيكية التكنكلكجيا ىي المفاىيـ كىذه المجاؿ ىذا في األساتذة مف كالمتخصصيف لمخبراء

 المتكقع كجيةالبيكل القيـ بعض حدد كما كراثيا، المعدلة المحاصيؿ الكراثية، اليندسة األنسجة،
 الدراسة عينة  كتككنت التجريبي المنيج الباحث استخدـ كقد الكحدة، دراسة بعد لمطبلب إكسابيا

 أحداىما يمثؿ الزراعية قكيسنا بمدرسة الثانكم األكؿ الصؼ مف عشكائيا اختيرا فصميف مف
 المقترحة، كحدةال تدرس تجريبية كمجمكعة الحالي، الدراسي المقرر يدرس الذم الضابطة المجمكعة
 ذات فركؽ كجكد إلى الدراسة كتكصمت لمقيـ، كاختبارا تحصيميا اختبارا ىما أداتاف الباحث كاستخدـ
 القيـ اختبار ك التحصيمي االختبار في المجمكعتيف درجات متكسطي بيف إحصائية داللة

 .البعدم التطبيؽ في التجريبية المجمكعة لصالح البيكتكنكلكجية
 
 ( :2666)فتاحال عبد دراسة -6

 البيكلكجية الثقافة في كحدة دراسة في السمعي الذاتي التعمـ فاعمية قياس إلى الدراسة ىدفت      
 الباحثة كاعتمدت التربية، بكميات( عمكـ) االبتدائي التعميـ شعبة طبلب لدل الدراسي التحصيؿ عمى
 عينة تككنت الكصفي، ك التحميمي المنيج إلى باإلضافة الكاحدة المجمكعة ذا التجريبي المنيج عمى

 ، بكرسعيد التربية بكمية" عمكـ" ابتدائي تعميـ شعبة الرابعة الفرقة طبلب مف طالبا( ِّ) مف الدراسة
 طبلب يكتسبيا أف يجب التي الحديثة البيكلكجية المكضكعات ك المفاىيـ بأىـ قائمة الباحثة كأعدت
 البيكلكجية المكضكعات ك المفاىيـ بعض في حةمقتر  كحدة تقديـ ك عمكـ ابتدائي تعميـ شعبة

 الكحدة في تحصيميا اختبارا الباحثة أعدت كما السمعي، الذاتي التعمـ بأسمكب كصياغتيا الحديثة
 كتكصمت الحديثة، البيكلكجية المكضكعات ك المفاىيـ في الطبلب تحصيؿ مدل يقيس المقترحة
 تعميـ شعبة المعمميف الطبلب درجات متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ إلى أف الدراسة
 لصالح الدراسة بعد ك السمعي الذاتي التعمـ باستخداـ الدراسة قبؿ التحصيمي االختبار في ابتدائي
 .البعدم التطبيؽ
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 :(1999دراسة كامل ) -7
اكتساب معرفة فعالية استراتيجية جيجسك القائمة عمى التعميـ التعاكني في  إلىىدفت الدراسة       

الطبلب المعمميف شعبتي الفيزياء بعض المفاىيـ البيكلكجية المتطمبة لتدريس العمكـ كىي)الكراثة 
مادة الكراثة  –ىندسة الجينات  –الكراثية  األمراض –تكارث الصفات  –العكامؿ الكراثية  –المندلية 
باحثة المنيج الكصفي ك كاستخدمت ال، االستنساخ( – األنسجةزراعة  – الكراثيةاليندسة  –الدنا 

الدراسة فعالية استراتيجية جيجسك في اكتساب الطبلب المعمميف  أثبتتكقد  ،المنيج التجريبي
 أخرلالمفاىيـ البيكلكجية كرغبة ىؤالء الطبلب في استخداـ االستراتيجية في دراسة مكضكعات 

التدريس  أساليبلطبلب عمى الدراسة بتدريب ا أكصتكقد ، تدريسيـ لمادة العمكـ أثناءكاستخداميا 
 ك الثانكية. اإلعداديةالحديثة ليككنكا قادريف عمى استخداميا في مدارس المرحمة 

 
 (:1999) السعودي دراسة -8

 فيـ تنمية في الذاتي التعمـ عمى قائـ برنامج فاعمية مدل عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت     
 كاستخدمت المعممة، الطالبة لدل نحكىا االتجاىاتك  كالقيـ الحيكية التكنكلكجيا مستحدثات بعض
 في متمثمة قصدية عينة عمى كطبقتو المقترح البرنامج بإعداد قامت ثـ التجريبي، المنيج الباحثة
 اختبار بتطبيؽ قامت شمس، ثـ عيف جامعة بيكلكجي شعبة البنات بكميات الرابعة الفرقة طالبات
 دراسة نحك االتجاىات لقياس ثالث ك البيكلكجية لمقيـ خرآ كمقياس البيكلكجية المستحدثات لفيـ

 َُ.َ مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ بكجكد النتائج جاءت كقد البيكلكجية، المستحدثات كتدريس
 التطبيؽ لصالح االتجاىات ك القيـ كلمقياس التحصيؿ الختبار( بعدم– قبمي) التطبيؽ نتائج بيف

 .   البعدم
 
 Dawson( 2003:) دراسة  -9
 مجاؿ في DNA النككم الحامض اختبار" بعنكاف مكديؿ تقديـ تأثير معرفة إلى الدراسة ىدفت    

 كتبرير كحؿ القرار اتخاذ عمى  قدراتيـ كنمك لممكضكع المراىقيف فيـ تحسيف عمى القضاء
( ُٓ-ُْ) سف في التاسع الصؼ طبلب مف( ُِّ) عمى المكديؿ كطبؽ األخبلقية، المعضبلت

 بدرجة المكديؿ لمكضكع الطبلب فيـ نمك الدراسة نتائج كشفت كقد أستراليا، في ارسمد بثبلث
 كبيرة.

 
 :Willhelm(1996) دراسة -16
 ك البيكلكجية المستحدثات إلكساب التدريس في مختمفة طرؽ فاعمية قياس إلى الدراسة ىدفت     
 تـ ذلؾ اجؿ مف ك ألمانيا في البيكلكجي التعميـ نظاـ عمى مختصرة نظرة إلقاء الدراسة ىذه حاكلت
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 طالب الفي مف تتألؼ عينة عمى طبقت مختمفة تدريسية نماذج أربعة عمى يحتكم مشركع بناء
 بالطرؽ مقارنة العممية كالعركض العممي التجريب عمى األكؿ النمكذج اعتمد مختمفة بصفكؼ
 النمكذج أما البلصفي، عميـبالت الصفي التعميـ مقارنة إلى الثاني النمكذج ىدؼ حيف في التقميدية،
 حيف في التقميدية بالطرؽ مقارنة(  أشرطةالفيديك) المصاحبة التعميـ تكنكلكجيا عمى اعتمد الثالث
 التقميدية. بالطريقة المشكبلت حؿ استراتيجية مقارنة الرابع النمكذج خبلؿ مف الدراسة حاكلت

 مكضكعات في البيكلكجية المستحدثات إكساب في فاعميتيا لقياس األربعة النماذج تجريب تـ كقد
 النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة خمصت كقد البيكلكجي، مادة نحك الطبلب اتجاىات كقياس مختمفة
 حؿ كاستراتيجية المصاحبة التعميـ كتكنكلكجيا البلصفي كالتعميـ  المعممي التجريب فعالية تؤكد

 نحكىا. االتجاىات كنمك لكجيةالبيك  المستحدثات كاكتساب التحصيؿ عمى المشكبلت 
 

 Hays(1994:)دراسة  -11
ىدفت الدراسة إلى تدريس كحدة في التكنكلكجيا الحيكية كذلؾ لمطبلب المتكسطيف ك فكؽ      

المتكسطيف في المدرسة الثانكية، كلقد قاـ الطبلب بدراسة بعض المستحدثات في مجاؿ البيكلكجي 
ياضية، كقد استخدمكا أسمكب حؿ المشكبلت متبعيف في كاستعانكا في دراستيـ ببعض المفاىيـ الر 

ذلؾ خطكات الطريقة العممية في التفكير لكي يكتسبكا مفاىيـ التكنكلكجيا الحيكية، كما قاـ الطبلب 
كانتيكا بإنجاز DNA الخبليا البكتيرية المحكلة، ثـ قامكا بتفسير بصمات حامض DNAبفصؿ 

رير عف أعماليـ، كقد أسفرت الدراسة عمى فعالية استخداـ مياـ كتابية ذات سمات إبداعية في تقا
أسمكب حؿ المشكبلت ك التجارب المعممية في اكتساب مفاىيـ التكنكلكجيا الحيكية كتنمية التفكير 

 اإلبداعي لدل طبلب المدارس الثانكية.
 

 تعميق عمى دراسات المحور الثاني 
 صمت الباحثة إلى  ما يمي :مف خبلؿ العرض السابؽ لدراسات المحكر الثاني تك 

اىتمت بعض الدراسات في بناء برامج ككحدات دراسية مقترحة في ضكء القضايا  -
( كدراسة عبد  ُٗٗٗالبيكتكنكلكجية ك المستحدثات البيكلكجية مثؿ دراسة عبد اليادم )

( كجميع ىذه الدراسات أظيرت نتائج إيجابية ََِّ( كدراسة المييي)  َََِالفتاح )
 ك الكحدات المقترحة بعد القياـ بتجريبيا.  لمبرامج

تنكعت استراتيجيات ك أساليب تدريس القضايا البيكتكنكلكجية ك منيا نمكذج التعمـ البنائي  -
( كاستراتيجية جيجسك ََِٖ( كاستراتيجية أكلنر كدراسة لطؼ اهلل)ََِٗكدراسة معكض)
حيث دراسة فاعمية نماذج ( كقد اتفقت معظـ الدراسات في اليدؼ مف ُٗٗٗكدراسة كامؿ)
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ك استراتيجيات ك طرؽ تدريسية مختمفة تتسـ بالحداثة في اكتساب القضايا البيكتكنكلكجية 
 ك المفاىيـ البيكلكجية المعاصرة 

( كدراسة ََِٖمعظـ الدراسات تناكلت المنيج التجريبي كدراسة لطؼ اهلل) -
Willhelm(1996) بجانب المنيج التجريبي  بينما دراسات أخرل تناكلت المنيج الكصفي

 (ََِٖ( ك لطؼ اهلل )ََِٗكدراسة معكض)
( كدراسات أخرل ُٔٗٗاشتممت بعض الدراسات مراحؿ تعميمية مختمفة كدراسة كلياـ) -

( كبعض الدراسات ََِٖ( كلطؼ اهلل)ََِٗتناكلت المرحمة الثانكية كدراسة معكض)
 (ََِٖتناكلت الطمبة في المرحمة الجامعية كدراسة كامؿ )

اتفقت الدراسات في فاعمية األساليب ك االستراتيجيات الحديثة في اكتساب الطبلب لمقضايا  -
 البيكتكنكلكجية

 أكصت معظـ الدراسات بضركرة تضميف القضايا البيكتكنكلكجية خبلؿ منيج البيكلكجي -
تنكعت األدكات المستخدمة في الدراسات فبعضيا استخدـ مقياسا لمقيـ كدراسة  -

( ك البعض اتجو إلى ََِِ( كدراسة عمي)ََِِكدراسة المييي)( ُٗٗٗسعكدم)
 (ََِٖ( كدراسة لطؼ اهلل)ََِٗاستخداـ اختبار لمتحصيؿ المعرفي كدراسة معكض)

اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أدكات الدراسة حيث تـ استخداـ أداة  -
 تحميؿ المحتكل ك اختبار فيـ القضايا البيكتكنكلكجية .

استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في كتابة أدبيات البحث ك إعداد قائمة القضايا  -
 (ََِٗ( كدراسة الشيرم)ُٗٗٗالبيكتكنكلكجية .كدراسة سعكدم )

 
 الدراسات التي اىتمت بتنمية فيم معمم البيولوجي لمقضايا البيوتكنولوجية: ثالثا:
 
 :(2664)دراسة غانم  .1

ة فعالية برنامج مقترح لتدريب معممي العمكـ البيكلكجية مف بعد في ىدفت الدراسة إلى معرف
كاستخدمت الدراسة تدريس المفاىيـ كالتطبيقات ك القضايا البيكلكجية المعاصرة ك اثره عمى طبلبيـ 

معمما ك معممة مف مدارس تابعة لمديرية القاىرة ك قد  َّك تككنت العينة مف المنيج التجريبي 
بيؽ األدكات التالية: اختبار المفاىيـ البيكلكجية ،مقياس االتجاه نحك القضايا قامت الباحث بتط

البيكلكجية المعاصرة قبميا ك مف ثـ دراسة البرنامج ك يشمؿ عمى )مفاىيـ ك قضايا بيكلكجية 
 ٗمراجعة النتائج -طرؽ التقكيـ –إدارة الفصؿ أثناء الدرس  -إعداد المصادر التعميمية–معاصرة 

البحث بعديا ك مف ثـ  أدكاتالقرص الضكئي المدمج ك شريط الفيديك يمي ذلؾ تطبيؽ مف خبلؿ 
يتـ تدريس كحدة عف الجينات لطبلب المرحمة الثانكية مف قبؿ احدل المعمميف المتدربيف لمعرفة 
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ف البرنامج اثبت فعاليتو في إكساب مجمكعة أاثر البرنامج عمى الطبلب ك قد كشفت الدراسة 
مفاىيـ البيكلكجية المعاصرة المتضمنة بالبرنامج ك االتجاىات اإليجابية نحك تطبيقات المعمميف ال

 القضايا البيكلكجية المعاصرة .
 
 (:2663دراسة أبو الفتوح ) .2

ىدفت الدراسة إلى إعداد كحدة دراسية في الجينيكـ البشرم ك تطبيقاتو ك القضايا البيكأخبلقية 
سيا لمطبلب المعمميف ك استخدـ الباحث أسمكب دراسة الحالة التي تثيرىا ىذه التطبيقات ك تدري

لتدريس الكحدة الدراسية المقترحة لتنمية فيـ الطبلب المعمميف لبعض القضايا البيكأخبلقية ك بعض 
القيـ البيكلكجية المرتبطة بيذه القضايا ك قد اعد الباحث اختبارا تحصيميا لقياس فيـ الطبلب 

قية ك مقياسا لمقيـ األخبلقية ك أظيرت نتائج الدراسة اكتساب الطبلب لبعض القضايا البيكأخبل
مجمكعة البحث مف خبلؿ تدريسيـ بأسمكب الحالة الفيـ لكحدة الجينيكـ البشرم ك القضايا ك القيـ 
البيكلكجية المرتبطة بو ك أكصت الدراسة بإعادة النظر في برامج إعداد المعمـ قسـ األحياء بحيث 

ستحدثات البيكلكجية في مجاؿ الجينيكـ ك تطبيقاتو ك القضايا العممية المرتبطة بو ك تشمؿ عمى الم
 .التأكيد عمى الضكابط العممية التي يجب أف تحكـ األبحاث في ىذا المجاؿ

 
 (:2662دراسة طميمات ) .3

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل التمكف المعرفي مف المفاىيـ في مجاؿ عمـ 
لدل معممي العمكـ البيكلكجية الخريجيف في كميات التربية ك كميات العمـك ك مقارنة أداء البيكلكجي 

كؿ مف الفئتيف مع المستكل المعيارم لمتمكف المعرفي مف أساسيات عمـ البيكلكجي ك لتحقيؽ ىذا 
 اليدؼ قامت الباحثة بتحديد المستكل المعيارم لمتمكف المعرفي مف خبلؿ دراسة المشركعات التي

ك قد أعدت الباحثة اختبارا  ٕٓاطمعت لتحديد المفاىيـ البيكلكجية الكبرل ك قد بمغ معيار التمكف 
 َُِيقيس المنظكمة المفاىيمية لعمـ البيكلكجي ك الذم طبؽ بعد ضبطو عمى عينة مككنة مف 

لكجي مف معممي البيك  ُِمعمما ك معممة مف معممي البيكلكجي حديثي التخرج في كميات التربية ك 
معمما مف معممي البيكلكجي (ْٓ)حديثي التخرج في كميات العمكـ ك كذلؾ عمى عينة مككنة مف 

ك قد أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات  َََِالمتخرجيف مف كميات العمـك قبؿ عاـ 
كا داللة إحصائية بيف متكسطات درجات معممي البيكلكجي المتخرجيف في كميات العمكـ سكاء كان

 معممي حديثي التخرج أك المعمميف القدامى.
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 :) 2662دراسة المييى ) .4
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية استراتيجية مقترحة لتجييز المعمكمات في تدريس 
" ذكم أساليب التعمـ المختمفة  المستحدثات البيكلكجية لدل طمبة  كميات التربية "تخصص عمـك

اختبار  –جريبي ك قاـ بإعداد أدكات الدراسة )مقياس أساليب التعمـ كاستخدـ الباحث المنيج الت
( طالبة مف ِْمقياس القيـ البيكلكجية ( ك طبقت عمى عينة الدراسة المككنة مف ) –تحصيمي 

طالبات كمية التربية بالككيت كزعف عمى أربع مجمكعات كفقا ألساليب تعمميف ك اقتصر البحث 
قاتو ك العبلج الجيني ك بعض نماذج لو ك االستنساخ ( كمستحدثات عمى )الجينيكـ البشرم كتطبي

بيكلكجية ك تكصمت الدراسة إلى ارتفاع تحصيؿ الطالبات ك اكتسابيف لمعمكمات ك مفاىيـ 
 المستحدثات البيكلكجية ك تطبيقاتيا كاكتسابيف لمقيـ البيكلكجية

 
 (:2661دراسة عمي) .5

ممي العمـك الزراعية بقضايا مستحدثات التكنكلكجيا ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدل كعي مع
، كلتحقيؽ ذلؾ قاـ الباحث بتحديد قضايا مستحدثات التكنكلكجيا الحيكية الزراعية ،الحيكية الزراعية

كقاـ بإعداد أدكات الدراسة التي تتمثؿ في اختبار الكعي بقضايا مستحدثات كاعتمد المنيج الكصفي 
طالبا مف طمبة الفرقة  ُٗكالتي تككنت مف  ،األداة عمى عينة الدراسة التكنكلكجيا الحيكية كطبقت

الرابعة الشعبة الزراعية بكمية التربية جامعة المنكفية مكزعيف عمى ثبلثة تخصصات كىي اإلنتاج 
تدني كعي معمـ العمـك  إلىالحيكاني ك الميكنة الزراعية كاإلنتاج النباتي ك أشارت نتائج الدراسة 

بقضايا مستحدثات التكنكلكجيا  )طبلب الفرقة الرابعة الشعبة الزراعية )بؿ الخدمة الزراعية ق
 الحيكية.

 
 :)2666دراسة عبد الفتاح) .6

ىدفت الدراسة إلى قياس فاعمية التعمـ الذاتي السمعي في دراسة كحدة في الثقافة البيكلكجية       
( بكميات التربيةعمى التحصيؿ الدراسي لدل طبلب شعبة التعميـ االبتدائي ) كاعتمدت الباحثة  ،عمـك

ك تككنت  باإلضافة إلى المنيج التحميمي الكصفي، ،عمى المنيج التجريبي ذا المجمكعة الكاحدة
" بكمية التربية ِّعينة الدراسة مف ) ( طالبا مف طبلب الفرقة الرابعة شعبة تعميـ ابتدائي "عمـك

ك المكضكعات البيكلكجية الحديثة التي يجب أف  بكرسعيد ،كأعدت الباحثة قائمة بأىـ المفاىيـ
يكتسبيا طبلب شعبة تعميـ ابتدائي عمكـ ك تقديـ كحدة مقترحة في بعض المفاىيـ ك المكضكعات 

كما أعدت الباحثة اختبارا تحصيميا  ،البيكلكجية الحديثة كصياغتيا بأسمكب التعمـ الذاتي السمعي
 ،بلب في المفاىيـ كالمكضكعات البيكلكجية الحديثةفي الكحدة المقترحة يقيس مدل تحصيؿ الط

أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطبلب المعمميف  كتكصمت الدراسة إلى
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شعبة تعميـ ابتدائي في االختبار التحصيمي قبؿ الدراسة باستخداـ التعمـ الذاتي السمعي ك بعد 
 .الدراسة لصالح التطبيؽ البعدم

 
 (:1998ارة )دراسة شب .7

ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج قائـ عمى مدخؿ التحميؿ األخبلقي في تنمية فيـ     
كتككنت عينة الدراسة  ،معممي البيكلكجيا أثناء الخدمة لبعض القضايا البيكأخبلقية كاتجاىاتيـ نحكىا

كذلؾ مف ست مدارس  ،دمةمف معممي ك معممات البيكلكجيا بالمرحمة الثانكية في أثناء الخ ِٓمف 
كقد قاـ الباحث بتصميـ برنامج يتككف مف تسع قضايا مثيرة لمجدؿ ك ىي  ،بمحافظة دمياط بمصر

التحديد المسبؽ لجنس الجنيف ،بنكؾ األجنة، االستنساخ البشرم ،اليندسة الكراثية في الحرب 
، أطفاؿ األنابيب ، زراعة البيكلكجية ،التحكـ في الصفات الكراثية لممكاليد ، التمقيح الصناعي

األعضاء البشرية، ك قد قاـ الباحث بإعداد اختبار فيـ القضايا البيكأخبلقية كما اعد مقياس االتجاه 
كتكصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج المقترح لتدريب  ،نحك دراسة القضايا البيكأخبلقية ك تدريسيا

البيكأخبلقية التي تثيرىا مستحدثات البيكلكجيا  معممي البيكلكجيا أثناء الخدمة عمى فيـ القضايا
 المعاصرة .

 
 Lewis (1996):دراسة  .8

ىدفت ىذه الدراسة إلى تكضيح ك تأكيد بعض المفاىيـ الكراثية الصعبة المستحدثة لدل      
كذلؾ مف خبلؿ شرح كتكضيح بعض النماذج التطبيقية البيكتكنكلكجية  ،معممي البيكلكجي

 أطفاؿ –نسخ الدنا ة مثمأي الكراثة مع تكضيح القضايا البيكأخبلقية مف لمكضكعات مختارة ف
االكاديمي لمعممي  اإلعدادف أ إلىالدراسة  أشارتك  ،ك غيرىا مف القضايا المستحدثة األنابيب

 ف يتضمف ىذه القضايا عمى المستكل المعرفي ك الميارل ك الكجداني.أالبيكلكجي يجب 
 
 (:1995دراسة مطاوع) .9

تنمية بعض الجكانب األكاديمية كالكجدانية المرتبطة بالمستحدثات البيكلكجية إلى فت الدراسة ىد    
كفي ضكء ىذه القائمة قاـ بأعداد برنامج يتضمف  ،التي يجب تضمينيا في برنامج إعداد المعمميف

 ،اىاتعد مقياسا لمقيـ ك االتجأثـ  ،مف ست كحدات تدكر حكؿ تطبيقات البيكتكنكلكجيا في الحياة
كقد أثبتت النتائج فعالية البرنامج المقترح كأكصت الدراسة بضركرة تضميف البيكتكنكلكجيا 

ضمف برنامج اإلعداد  أكضمف خطة إعداد معممي البيكلكجي سكاء كبرنامج مستقبؿ  كالبيكأخبلقية
 .الحالي
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 Duvall :(1992)دراسة   .16
الخدمة ليتمكنكا مف تدريب طبلبيـ مف خبلؿ  أثناءتناكلت الدراسة تدريب معممي البيكلكجي في     

معمـ العمكـ عمى بعض الميارات البلزمة لمتعامؿ مع التقنيات البيكلكجية المستحدثة في اليندسة 
ضعاؼ مقاكمة الميكركبات الحيكية مثؿ نقؿ الجينات إلى البكتيريا إل ،الكراثية كالتكنكلكجيا الحيكية

ك قد تـ ىذا مف خبلؿ كرشة عمؿ ركزت عمى  ،DNAاد اتح إعادةتكضيح دكر تكنكلكجيا  أك
 ف يتبعيا معممك البيكلكجي .أالمناقشات التي يجب  أسمكبخصائص 

 
 تعميق عمى دراسات المحور الثالث:

 كباستعراض الدراسات السابقة يتضح لمباحثة ما يمي:
  ما تثيره  كشفت معظـ الدراسات تدني مستكل الكعي ك الفيـ لمقضايا البيكتكنكلكجية ك -

( كدراسة شبارة ََُِعمي) ( كدراسةََِِشمبي) كدراسة المعمميفمف قضايا جدلية لدل 
(ُٖٗٗ.) 
 معمـ العمكـ بحيث يككف إعدادالنظر في برامج  إعادةبعض الدراسات بضركرة  أكصت -

 كالقضايا البيكلكجية. التطكير مكاكبا لممستحدثات
( كدراسة أبك ََِْت لممعمميف كدراسة غانـ)اىتماـ بعض الدراسات بإعداد برامج كمقررا -

( ك البعض األخر ركز عمى تدريب المعمميف أثناء الخدمة كمساعدتيـ عمى ََِّالفتكح )
 Duvall تضميف كتدريس المستحدثات البيكتكنكلكجية في فصكليـ الدراسية كدراسة

 Lewis (1996). ( كدراسة ُٓٗٗكمطاكع ) (1992)
 

 اسات السابقة :التعقيب العام عمى الدر 
تدريس مستحدثات البيكتكنكلكجي باستخداـ مداخؿ اتفقت معظـ الدراسات السابقة عمى  -

يجابيتوكاستراتيجيات ك نماذج تدريسية متعددة تركز جميعيا عمى نشاط المتعمـ  في  كا 
نتائج جميع الدراسات فاعميو ىذه المداخؿ ك  ك أكدت جماعية أكالتعمـ سكاء بصكرة فردية 

فيـ المعمميف لمقضايا ك المستحدثات  راتيجيات ك النماذج التدريسية في تنميةاالست
كتنمية متغيرات مختمفة  (َََِ( كدراسة عبد الفتاح)ََِِكدراسة المييي) .البيكلكجية

 كالتفكير ك التحصيؿ كاالتجاىات كالقيـ لدل المتعمميف.
 احتكائو ضركرة ك التربكية توقيم ك المناىج في المحتكل أىمية عمى الدراسات معظـ تأكيد -

 البيكلكجية المستحدثات ك البيكتكنكلكجية القضايا مفاىيـ ك بأبعاد اىتمامو ك
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 ما بآخر البيكلكجي معمـ يمـ أف ضركرة إلى المحاكر كؿ في الدراسات معظـ أكصت -
 برامج في أك إعداده أثناء كاف سكاء البيكلكجي مجاؿ في المستحدثة التقنيات إليو تكصمت
 تدريبية.

أظيرت جميع الدراسات نتائج إيجابية لمبرامج ك الكحدات المقترحة في ضكء المستحدثات  -
 البيكلكجية  بعد القياـ بتجريبيا.

 تضمينيا يجب التي القضايا ك المكضكعات ك المفاىيـ الىـ تكصيفا الدراسات بعض تقديـ -
( كدراسة عبد الفتاح ََِِ( كدراسة عمي )ََِٖالبيكلكجي مثؿ دراسة كامؿ) مناىج في
(َََِ.) 

اتفقت معظـ دراسات المحكر األكؿ عمى ضركرة  تطكير مناىج العمكـ ك البيكلكجي في  -
 ضكء القضايا البيكتكنكلكجية ك المستحدثات البيكلكجية  .

اتفقت معظـ دراسات المحكر الثاني في بناء برامج ك كحدات دراسية مقترحة في ضكء  -
دثات البيكلكجية كدراسة فاعميتيا في اكتساب القضايا البيكتكنكلكجيا ك المستح

 البيكتكنكلكجية ك المستحدثات البيكلكجية.
اىتمت معظـ دراسات المحكر الثالث بإعداد برامج حكؿ تطبيقات البيكتكنكلكجيا  لممعمميف  -

 قبؿ ك أثناء الخدمة كقياس فاعميتيا في تنمية فيـ المعمميف لمبيكتكنكلكجيا كتطبيقاتيا.
نكعت عينة الدراسة في المحاكر الثبلث بحيث اشتممت المرحمة الثانكية كالمرحمة الجامعية ت -

 كالمعمميف قبؿ  كأثناء الخدمة. 
 

 أىم ما أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 بناء االطار النظرم.  -
 إعداد قائمة القضايا البيكتكنكلكجية.  -
 أداة تحميؿ المحتكل كاختبار فيـ القضايا البيكتكنكلكجية.بناء أدكات الدراسة ك المتمثمة في  -
 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لمدراسة.  -
 تفسير نتائج الدراسة.  -

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 رابعانانفصم 

 اإلجراءاثانطريقت و
 
 

  مهنج ادلراسة 

  جممتع ادلراسة 

   غينة ادلراسة 

   أأدوات ادلراسة 

  خطوات ادلراسة 

   حطائيةاملؼاجلة الإ  
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 رابعلالفصل ا
 اإلجراءاتالطريقة و 

 
يجية التي اتبعتيا ىذه الدراسة كالتي تتضمف مجتمع الدراسة يشمؿ ىذا الفصؿ عرضا لممن

جراءاتكعينتيا ك   اإلحصائيةالمعالجات تي تـ كفقيا تطبيؽ ىذه الدراسة ك الك  أدكاتيا أعداد ا 
 :الدراسة إلجراءاتا تفصيميا فيما يمي كصفالمستخدمة كالبلزمة لتحميؿ البيانات ك 

 
 : الدارسةمنيج 

ذلؾ بجمع المعمكمات مف عينة الدراسة باستخداـ لباحثة المنيج الكصفي التحميمي ك استخدمت ا
النتائج. كالمنيج الكصفي  إلىتحميؿ المحتكل ثـ تحميؿ ك تفسير ىذه المعمكمات لمكصكؿ  أسمكب

مكجكدة حاليا يمكف الحصكؿ منيا عمى معمكمات قضية  أكحدثا  أكىك المنيج الذم يدرس ظاىرة 
 . (2003،83األستاذ:ث دكف تدخؿ الباحث فييا )األغا ك البح أسئمةتجيب عف 

 
 :مجتمع الدراسة

 اكمغزة لمعاـ الدراسي  غرب بمديرية األساسييتككف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ العاشر 
 .عاشر(-تاسع-)ثامف األساسية يتناكؿ مجتمع الدراسة مناىج العمـك العامة لممرحمة

  
 عينة الدراسة:

بمديرية  األساسيطالب ك طالبة مف طمبة الصؼ العاشر ( 549)اشتممت عينة الدراسة عمى 
( 264( سنة درسكا منياج العمكـ العامة  منيـ )16-15) ما بيف أعمارىـغزة ك تتراكح غرب 

ة في اختيار عينة الدراسة كتشمؿ ثمانية كاعتمدت الباحثة الطريقة العشكائي( طالبة 285طالب ك )
كقد مدارس أربعة مدارس طبلب ك أربعة مدارس طالبات ك اختير صفيف عشكائيا مف كؿ مدرسة 

 .ح عدد الطمبة مكزعيف عمى المدارسكالجدكؿ االتي يكض العينة أفرادكزع االختبار عمى 
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 (1جدول رقم)
 توزيع طمبة العينة عمى المدارس

 
 

 أدوات الدراسة :
 التالية: األدكاتالدراسة ك التحقؽ مف فرضيتيا استخدمت الدراسة  أسئمةعمى  لئلجابة

 األساسيالعاشر(  -التاسع  -العمكـ العامة لمصفكؼ )الثامفأداة تحميؿ محتكيات كتب  -
 .قائمة القضايا البيكتكنكلكجية كفؽ

  .اختبار لقياس مدل فيـ طمبة الصؼ العاشر لمقضايا البيكتكنكلكجية -
 

 .العاشر ( -التاسع –كتب العموم العامة لمصفوف )الثامن  ىتحميل محتو  أداةأوال: 
تحميؿ المحتكل ك التي اشتممت عمى  أداةيات كتب العمكـ استخدمت الدراسة لتحميؿ محتك 

 ،ثمانية أبعاد لمقضايا البيكتكنكلكجية المتكقع تضمنيا في محتكيات كتب العمكـ العامة قيد الدراسة
 كفئاتو ، التحميؿ التحميؿ، كحدةالتحميؿ عمى اليدؼ مف عممية التحميؿ ،عينة  اشتممت أداةكذلؾ 
القضايا  أبعادكما تضمنت استمارة لرصد معدالت تكرار ،ممية التحميؿ ع التسجيؿ، ضكابط،كحدة 

  .البيكتكنكلكجية في محتكل كتب العمـك العامة قيد الدراسة
 
 
 

 المجموع عدد الطالبات عدد الطبلب سةالمدر  اسم
 63 ػػ 63 لمبنيف األساسية أسدكد األساسية لمبنيف

 62 ػػ 62 لمبنيف األساسيةصرفند 
 72 ػػ 72 األساسية لمبنيفنس بف مالؾ أ

 66 ػػ 67 خالد العممي الثانكية لمبنيف
 70 70 ػػ لمبنات "ب" بشير الريس الثانكية
 75 75 ػػ لمبنات ب"" زىرة المدائف الثانكية

 73 73 ػػ لمبنات "أ" األساسيةالشيخ عجميف 
 لمبنات "أ" األساسيةشيداء الشاطئ 

 لمبنات"ب"
 67 67 ػػ

 549 285 264 المجموع
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 تحميل المحتوى  أداةخطوات بناء 
 بناء قائمة القضايا البيوتكنولوجية  -1
تب العمكـ قائمة القضايا البيكتكنكلكجية التي ينبغي تضمينيا في محتكل ك إعدادتـ 
ليتـ تحميؿ الكتب قيد الدراسة في ضكئيا ك قد  األساسيلمتعميـ  العاشر( -التاسع -)الثامفالعامة
 القائمة بالخطكات التالية : إعدادمر 

مراجعة الكتب ك المراجع ك الدراسات ذات العبلقة بالمكضكع ك كذلؾ المؤتمرات ك  -
ركعات في مجاؿ تطكير العمـك االطبلع عمى بعض المش إلى إضافةالمجبلت العممية 

 .العديد مف الكتب المتخصصة في مجاؿ العمـك  إلى ك
(، كدراسة معكض ََِٗكدراسة الشيرم)االطبلع عمى عدد مف الدراسات السابقة   -

ف أبش( ََِِ(، عمي)ََِٖكدراسة لطؼ اهلل ) ،(ََِٖ(، كدراسة كامؿ)ََِٖ)
ما يرتبط منيا بالقضايا تقكيـ كتطكير ك تحميؿ مناىج العمكـ بشكؿ عاـ ك 

ىذه المراجعة عف تحديد  أسفرتالبيكتكنكلكجية ك طرؽ تدريسيا بشكؿ خاص كقد 
بالقضايا الرئيسية ك الفرعية لمقضايا البيكتكنكلكجية ك تـ تصنيفيا في  أكليةقائمة 

 .( قضية فرعية51ثمانية قضايا رئيسية تشمؿ )
 

 اليدف من القائمة :
كلكجية التي ينبغي تضمينيا في محتكل مناىج العمكـ العامة لمصفكؼ تحديد القضايا البيكتكن

كمف استخداـ ىذه القائمة في الحكـ عمى مدل تكافر ىذه  األساسيالعاشر(  -التاسع -)الثامف
القضايا في محتكل مناىج العمكـ العامة قيد الدراسة كمف ثـ التعرؼ في ضكئيا عمى مدل فيـ 

لبيكتكنكلكجية المتضمنة في محتكل منياج العمـك لمصؼ العاشر طمبة الصؼ العاشر لمقضايا ا
  األساسي.
 

 ضبط القائمة :
لقائمة القضايا البيكتكنكلكجية عمى مجمكعة مف المحكميف ممحؽ  األكليةتـ عرض الصكرة 

كحدات كفئات القضايا ىذه القضايا ك مدل مبلئمة  أىميةالرام حكؿ مدل  إلبداءذلؾ ك  (2)
مكانيةشمكلية ىذه القضايا ك  المطركحة كمدل عممية التحكيـ عمى  أسفرتقد ك  اإلضافةالحذؼ ك  ا 

 إجماليابعض التعديبلت فقد أبدل المحكمكف مجمكعة مف المبلحظات عمى القائمة يمكف  إجراء
 فيما يمي:

تصنيفات  مثؿ بناء البركتيف، األساسيةال تناسب طمبة المرحمة  ألنياحذؼ بعض الفقرات  -
 .الجينات
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 .اليندسة الكراثية ك تطكرىا نشأةمثؿ  أىميتياؼ بعض الفقرات لعدـ حذ -
 .طرؽ تحسيف المحاصيؿ الزراعية لتكرارىا مثؿحذؼ بعض الفقرات  -

 .حذؼ بعض الفقرات العتبارىا ليست مف القضايا البيكتكنكلكجية مثؿ البصمة الكراثية -
  .المعدلة كراثيان  األغذيةمحكر غاء بعد تكنكلكجيا التصنيع الغذائي لتكرار فقراتيا في إلتـ  -
العبلج بالجينات في بعد جديد في بعد تكنكلكجيا المجاؿ الصحي ك تـ نقؿ بعض الفقرات  -

 .حرب الجيناتالبيكلكجية ك  األسمحةتكنكلكجيا 
مثؿ بعد تكنكلكجيا المجاؿ الصحي كالعبلج بالجينات  األبعادتـ تغيير عناكيف بعض  -

بعد  إلىالبيئي  اإلصحاحكبعد تكنكلكجيا  ،كالطب بعنكاف البيكتكنكلكجيا كأصبحت
 .البيئةالبيكتكنكلكجيا ك 

 
 الصورة النيائية لمقائمة:

القائمة في صكرتيا النيائية حيث  إخراجلييا المحكمكف تـ إ أشارالتعديبلت التي  إجراءبعد 
ك ىي ت القضايا الرئيسية ( قضية فرعية تندرج تح51اشتممت عمى ثمانية قضايا رئيسية ك)

 :كالتالي
 ( قضية فرعية2بعد البيكتكنكلكجيا ك يشمؿ عمى ).  
 ( قضية فرعية10بعد تكنكلكجيا اليندسة الكراثية ك يشمؿ عمى ). 
 ( قضية فرعية6بعد تكنكلكجيا االستنساخ ك يشمؿ عمى ). 
 ( قضية فرعية8بعد البيكتكنكلكجيا ك الطب ك يشمؿ عمى ). 
  ( قضية فرعية5ك يشمؿ عمى ) رب الجيناتك ح البيكلكجية األسمحةتكنكلكجيا. 
 ( قضية فرعية7بعد البيكتكنكلكجيا ك البيئة ك يشمؿ عمى ). 
 ( قضية فرعية8بعد األغذية المعدلة كراثيا ك يشمؿ عمى ). 
 ( قضية فرعية5بعد الحيكانات المعدلة كراثيا ك يشمؿ عمى ). 

 
 تحديد اليدف من التحميل : -2

 األساسيةمى مدل تضمف محتكل مناىج العمكـ العامة لممرحمة التحميؿ الحكـ ع أداةتستيدؼ 
 إعدادىا.( القضايا البيكتكنكلكجية الكاردة في القائمة التي تـ عاشر -تاسع -ثامف)
 
 تحديد عينة التحميل: -3

لعينة التحميؿ  (2011-2010( لمعاـ الدراسي )عاشر -تاسع -ثامفتـ تحديد كتب العمكـ العامة )
 .األحياءبيف الكحدات التي تختص بجانب (ي2)رقـك الجدكؿ 
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 (2) رقم الجدول
 عاشر( -تاسع -نميبين توزيع الوحدات حسب الصفوف )ثا

 عدد الصفحات اسم الوحدة الوحدات الصف

 الثامن
 19 الخمية األكلى
 21 تصنيفياتنكع الكائنات الحية ك  الثانية

 التاسع
 35 أجيزة جسـ اإلنساف الثانية
 22 ت الزىرم ك تركيبوالنبا السابعة

 العاشر

 25 مصادر الطاقة المتجددة األكلى

 25 أجيزة جسـ اإلنساف الرابعة
 36 الكراثة الخامسة

 
 تحديد وحدة التحميل:  -4

ىي أصغر جزء في المحتكل كيختاره الباحث ك يخضعو لمعد ك القياس حيث يعتبر ظيكره أك 
ئج التحميؿ ك قد تككف كحدة التحميؿ الكممة أك المكضكع غيابو أك تكراره ذك داللة معينة في رسـ نتا

 (.َُْ-َُّ: ُٕٖٗأك الشخصية ،المفردة أك مقاييس المسافة ك الزمف)طعيمة،
ككحدة تحميؿ  األساسيةاتخذت الباحثة الفكرة التي تحتكييا مناىج العمـك العامة لممرحمة كقد 
 .في رصد فئات التحميؿ تستند إلييا

  
 تحميل:تحديد فئات ال  -5

كىي العناصر الرئيسية أك الثانكية التي يتـ كضع كحدات التحميؿ فييا سكاء كانت كممة أك 
مكضكع أك قيـ أك غيرىا كالتي يمكف كضع كؿ صفة مف صفات المحتكل فييا ك تصنؼ عمى 

 .(ِٔ: ُٕٖٗأساسيا)طعيمة،
 
 تحديد وحدة التسجيل:  -6

في ىذه ك  (ٖٗ: ََِّحادة كالنجار،كحدة يظير مف خبلليا تكرار الظاىرة )شىي اصغر 
 .ة ككحدة لتسجيؿ القضايا المطركحةالدراسة تـ اعتماد الفكر 
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 ضوابط عممية التحميل: -7
 التالية لضبط عممية التحميؿ ك التي تتمثؿ في : األسسكضعت الدراسة 

  العاشر(-التاسع-)الثامف يتـ التحميؿ في اطار المحتكل لكتب مناىج العمكـ العامة -
 .ةاألساسي

 .الكاردة في كؿ كحدة كاليكامش  األنشطةتـ تحميؿ ي -
  العاشر(-التاسع-العامة لمصفكؼ)الثامف شمؿ التحميؿ محتكل مناىج العمكـي -
تـ استبعاد الرسكمات يالتقكيـ الكاردة في نياية كؿ كحدة كما  أسئمةيتـ استبعاد  -

  .ك الجداكؿ كاألشكاؿ
 

 تحميل المحتوى  أداةصدق  -8
كالذم ما كضعت لقياسو  األذاةالتحميؿ بحيث تقيس  أداةميؿ عمى صدؽ يعتمد صدؽ التح

يقصد بو "مدل تحقيؽ األداة لمغرض الذم أعدت مف أجمو ،فتقيس األداة ما كضعت لقياسو كيعتمد 
 ( َٔ: ُٕٗٗمدل تمثيؿ بنكد المقياس تمثيبل سميما لممجاؿ الذم يراد قياسو")االغا،

 األكليةفي صكرتيا  األداةماد عمى صدؽ المحكميف حيث عرضت باالعت األداةكقد تـ تقدير صدؽ 
مف  لمتأكدذلؾ ( ك ُعمى مجمكعة مف السادة المحكميف المختصيف في مجاؿ البحث ممحؽ )

لقائمة القضايا  النيائيةك مراجعة بنكدىا كتـ التكصؿ بعد ذلؾ لمصكرة  لؤلداةالصدؽ الظاىرم 
 .البيكتكنكلكجية

  
 : حتوىالمتحميل  أداةثبات  -9

     (ِْٖ: ُٕٗٗ")عدس،كيقصد بالثبات "استقرار نتائج القياس اذا ما أعيد تطبيقو عمى نفس العينة
مف ثبات التحميؿ مف خبلؿ تكرار التحميؿ عبر الزمف حيث قامت الباحثة  بالتأكد قامت الباحثة

عممية التحميؿ  اختيرت عشكائيا بعد لمصؼ العاشر عممية التحميؿ لكحدة مف كحدات المقرر بإعادة
 أسابيع.     بثبلثة  األكلى

لييا الباحثة في كبل التحميميف ك إكقد تـ حساب نسب االتفاؽ بيف النتائج التي تكصمت 
 كما يمي:  األداةتـ حساب معامؿ ثبات ك ( ِِٔ: ََِْباستخداـ معادلة ىكلستي )طعيمة،

CR= 2(M)/(N1+N2) 
 حيث أف:

Mفاؽ عمييا: تشير إلى الفئات التي تـ االت 
N1تشير إلى الفئات في التحميؿ األكؿ : 
N2 تشير إلى الفئات في التحميؿ الثاني: 
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 (3) رقم الجدول
 لييا الباحثة في كبل التحميمينإيبين النتائج التي توصمت 

 
قيمة مرتفعة %( كىي 93.29( أف معامؿ ثبات التحميميف ىك)3يتضح مف الجدكؿ رقـ ) 

احثة تتمتع بقدر مناسب مف تدؿ عمى أف أداه التحميؿ التي تكصمت إلييا البتطمئف ليا الباحثة ك 
 .الثبات
 

 :األفرادثبات التحميل عبر 
لييا الباحث ك بيف نتائج التحميؿ التي إنتائج التحميؿ التي تكصؿ يقصد بيا مدل االتفاؽ بيف ك 
لييا معمـ في مجاؿ تدريس العمكـ العامة ك قد اختارت الباحثة معممة ليا خبرة في تدريس إتكصؿ 

 أسفرتك طمبت منيا القياـ بعممية التحميؿ بشكؿ مستقؿ  األساسيعاشر المصؼ لالعمكـ العامة 
في عممية التحميؿ ك ىذا يدؿ عمى صدؽ عممية التحميؿ ك باستخداـ معادلة  النتائج عف كجكد اتفاؽ

كىك معامؿ ثبات عاؿ يطمئف الباحثة  (%87.55) ىكلستي تـ حساب معامؿ الثبات ك يساكم
 .تحميؿ المحتكل  أداهالستخداـ 
 

 (4الجدول رقم )
 يوضح النتائج التي توصمت إلييا الباحثة والمعممة في كبل التحميمين

 التحليل
البيوتكنولوج

 يا

تكنولوجيا 
الهندسة 
 الوراثية

تكنولوجيا 
 االستنساخ

البيوتكنولوجيا 
 الطبو

تكنولوجيا 
األسلحة 

البيولوجية 
وحرب 
 الجينات

البيوتكنولوجيا 
 و البيئة

األغذية 
المعدلة 
 وراثيا

الحيوانا
ت 

المعدلة 
 وراثيا

 المجموع
درجة 
 االتفاق

 133 1 3 11 1 1 15 71 30 تحليل الباحثة

87.55
% 

 132 3 1 9 3 4 11 80 21 تحليل المعلمة

 116 1 1 9 1 1 11 71 21 نقاط االتفاق

 33 2 2 2 2 3 4 9 9 نقاط االختالف
 

 البيوتكنولوجيا التحليل
تكنولوجيا 
الهندسة 
 الوراثية

تكنولوجيا 
 االستنساخ

البيوتكنولوجيا 
 و الطب

 تكنولوجيا
األسلحة 

البيولوجية 
وحرب 
 الجينات

البيوتكنولوجيا 
 البيئةو

األغذية 
المعدلة 
 وراثيا

الحيوانات 
المعدلة 
 وراثيا

 المجموع
درجة 
 االتفاق

 133 1 3 11 1 1 15 71 30 التحليل األول

93.29
% 

 150 2 2 13 2 3 17 78 33 التحليل الثاني

 132 1 2 11 1 1 15 71 30 نقاط االتفاق

 نقاط
 االختالف

3 7 2 0 0 1 1 0 14 
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 قياس مستوى فيم طمبة الصف العاشر القضايا البيوتكنولوجية : ثانيا: اختبار
د ك قد اختارت الباحثة ىذا النكع قامت الباحثة ببناء اختبار مكضكعي مف نكع االختيار مف متعد

يغطي ك  معدالت صدؽ ك ثبات عالية كليا تخمك مف التأثر بذاتية المصححألنيا مف االختبارات 
  .ىذا النكع جزء كبير مف محتكل المادة العممية المراد اختبارىا

 :ما يمي عرض لخطوات بناء االختباروفي
 :اليدف من االختبار .1
الصؼ العاشر األساسي لمقضايا البيكتكنكلكجية المتضمنة في محتكل  تحديد مستكل فيـ طمبة    

 .منياج العمـك العامة لمصؼ العاشر األساسي
  
 :أبعاد االختبار .2

جاءت أبعاد االختبار في ضكء نتائج عممية التحميؿ لمنياج العمـك العامة لمصؼ العاشر 
رئيسية اشتمؿ عمييا محتكل  كعمى ذلؾ جاءت أبعاد االختبار متضمنة أربعة قضايا األساسي

 –تكنكلكجيا اليندسة الكراثية –ىي:)البيكتكنكلكجيا ـك العامة لمصؼ العاشر األساسي ك منياج العم
 .البيكتكنكلكجيا ك البيئة( -لكجيا االستنساخك تكن
 
 إعداد الصورة األولية لبلختبار : .3

بعة التي تضمنيا منياج ( فقرة تقيس القضايا األر ْٓتككنت الصكرة األكلية لبلختبار مف )
 .ب معينة حسب عدد تكرارات كؿ قضيةالعمـك لمصؼ العاشر األساسي بنس

 
 التجريب االستطبلعي لبلختبار: .4

بعد االنتياء مف إعداد االختبار ك تعديمو في ضكء أراء المحكميف قامت الباحثة بإجراء 
 التعميـلبحث مف كزارة التربية ك بإجراء االتجريب االستطبلعي عمى عينة استطبلعية بعد اخذ اإلذف 

( طالب ك طالبة مف طمبة الصؼ العاشر َْككانت العينة االستطبلعية مككنة مف ) العالي
طالبة مف  (َِطالب مف مدرسة سميماف سمطاف األساسية أ لمبنيف ك ) (َِاألساسي منيـ )

قد ىدفت عينة الدراسة ك  ادأفر لمبنات حيث تـ اختيارىـ مف غير  "أ"مدرسة الماجدة ككسيمة األساسية 
 التجربة االستطبلعية إلى:

 .تحديد زمف االختبار -
 . حساب معامبلت االتساؽ الداخمي -
 .حساب معامبلت الصعكبة كالتمييز  -
 .حساب ثبات االختبار -
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  :تحديد زمن االختبار 
  :االختبار مف خبلؿ أسئمةعمى  لئلجابةفي ضكء التجربة االستطبلعية تـ حساب الزمف البلـز 

 اإلجابةتسجيؿ زمف البدء في  -
ك الزمف  االختبار أسئمةعمى  اإلجابة إنياءفي  طمبة خمسة أكؿتحديد الزمف الذم استغرقو  -

 .عمى االختبار اإلجابة إنياءفي  خمسة طمبةخر آ الذم استغرقو
 

 حساب متوسط زمن االختبار من المعادلة التالية:
 د الطمبة متكسط الزمف = مجمكع الزمف بالدقائؽ / عد

 دقيقة (ْٓخمسة دقائؽ لقراءة التعميمات ك بذلؾ حدد الزمف الكمي لتطبيؽ االختبار ) إضافةقد تـ ك 
 
 :صدق االختبار .5

اعتمد صدؽ االختبار عمى صدؽ المحتكل مف حيث تمثيؿ االختبار لممجاؿ الذم يقيسو كذلؾ 
 مف خبلؿ ما يمي :

 الصدق الظاىري: أواًل:
( 1الصكرة األكلية لبلختبار تـ عرضو عمى السادة المحكميف ممحؽ) بعد االنتياء مف إعداد

 إلبداء آرائيـ حكؿ االختبار مف حيث:
  مدل مبلئمة األسئمة لمقضايا لمبيك تكنكلكجية المتضمنة بمحتكل منياج العمـك لمصؼ العاشر

 األساسي.
 .الصحة العممية ك السبلمة المغكية 
 .إمكانية الحذؼ ك اإلضافة 
 ة البنكد االختبارية ك البدائؿ لمستكل طالبات الصؼ العاشر. مدل مبلءم 
   .مدل مبلءمة البدائؿ مف كؿ بند مف حيث الترتيب ك التمكيو في االنتماء لمبند 

 
 صدق االتساق الداخمي:: ثانياً 

بنكده فقد تـ حساب معامبلت ارتباط االختبار ك  ألبعادلمتأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي 
 .سؤاؿ كالدرجة الكمية لبلختبار كؿبيرسكف بيف 

كيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي قكة االرتباط بيف درجات كؿ سؤاؿ مف األسئمة مع الدرجة 
 الكمية لبلختبار الذم تنتمي إليو كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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 (5جدول رقم)
وجية مع يوضح معامبلت ارتباط بين درجة كل فقرة من فقرات اختبار فيم القضايا البيوتكنول

 ليو الفقرةالدرجة لمبعد الذي تنتمي إ
 

 ُِّ.َ ( = َٓ.َ( كعند مستكل داللة )ّٖر الجدكلية عند درجة حرية )
 َّْ.َ ( = َُ.َ( كعند مستكل داللة )ّٖة )ر الجدكلية عند درجة حري 
 

ما (، َُ.َدالة إحصائيان عند مستكل داللة ) األسئمةيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع  
عالية تمتع بدرجة االختبار يكىذا يؤكد أف (َٓ.َ)( داؿ إحصائيا عند مستكل داللة 20عدا سؤاؿ )

 مف االتساؽ الداخمي.

معامل  م البعد
 االرتباط

معامل  م البعد مستوى الداللة
 االرتباط

 مستوى الداللة

ضية البيكتكنكلكجيا
ق

 

 َُ.َدالة عند  0.517 1

 

 َُ.َدالة عند  0.497 21

 َُ.َدالة عند  0.424 22 َُ.َدالة عند  0.462 2

 َُ.َدالة عند  0.566 23 َُ.َدالة عند  0.486 3

 َُ.َدالة عند  0.502 24 َُ.َدالة عند  0.420 4

 َُ.َدالة عند  0.656 25 َُ.َدالة عند  0.567 5

 َُ.َدالة عند  0.610 26 َُ.َدالة عند  0.616 6

 َٓ.َدالة عند  0.330 27 َُ.َدالة عند  0.565 7

 َُ.َعند دالة  0.649 28 َُ.َدالة عند  0.438 8

 َُ.َدالة عند  0.651 29 َُ.َدالة عند  0.615 9

 َُ.َدالة عند  0.416 30 َُ.َدالة عند  0.517 10

 َُ.َدالة عند  0.491 31 َُ.َدالة عند  0.500 11

راثية
سة الو

جيا الهند
ضية تكنولو

ق
 

 َٓ.َدالة عند  0.359 32 َُ.َدالة عند  0.605 12

خ َُ.َدالة عند  0.549 13
سا

ستن
ال
جيا ا

ضية تكنولو
ق

 

 َُ.َدالة عند  0.605 33

 َُ.َدالة عند  0.788 34 َُ.َدالة عند  0.454 14

 َُ.َدالة عند  0.810 35 َُ.َدالة عند  0.633 15

 َُ.َدالة عند  0.859 36 َُ.َدالة عند  0.474 16

 َُ.َدالة عند  0.497 37 َُ.َدالة عند  0.512 17

 َُ.َدالة عند  0.602 18

ضية 
ق

جيا و 
البيوتكنولو

البيئة
 

 َُ.َدالة عند  0.649 38

 َُ.َدالة عند  0.793 39 َُ.َدالة عند  0.428 19

 َُ.َدالة عند  0.726 40 َٓ.َدالة عند  0.359 20
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بيف  الباحثة بحساب معامبلت االرتباط تقامخمي لؤلبعاد االتساؽ الدا لمتحقؽ مف صدؽك 
كالجدكؿ  لبلختباربالدرجة الكمية  بعداألخرل ككذلؾ كؿ  كاألبعادالمقياس  أبعادمف  بعددرجة كؿ 

 .( يكضح ذلؾ6)
 (6الجدول )

بلختبار واألبعاد األخرى ل اختبار فيم القضايا البيوتكنولوجيةمصفوفة معامبلت ارتباط كل بعد من أبعاد 
 وكذلك مع الدرجة الكمية

 المجموع 
قضية 

 البيوتكنولوجيا

قضية 
تكنولوجيا 
اليندسة 
 الوراثية

تكنولوجيا 
 االستنساخ

البيوتكنولوجيا 
 والبيئة

    1 0.838 قضية البيوتكنولوجيا

   1 0.713 0.953 قضية تكنولوجيا اليندسة الوراثية

  1 0.503 0.473 0.661 تكنولوجيا االستنساخ

 1 0.386 0.574 0.429 0.658 البيوتكنولوجيا والبيئة

 ُِّ.َ ( = َٓ.َ( كعند مستكل داللة )ّٖر الجدكلية عند درجة حرية )
 َّْ.َ ( = َُ.َ( كعند مستكل داللة )ّٖر الجدكلية عند درجة حرية ) 
 

 ختبارلبلالبعض كبالدرجة الكمية  يبعضياترتبط  األبعاديتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع 
يتمتع بدرجة عالية  االختبار( كىذا يؤكد أف َُ.َارتباطان ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة )

 مف االتساؽ الداخمي.
 
 ثبات االختبار 

 تـ التحقؽ مف ثبات االختبار بطريقتيف ىما:
  :طريقة التجزئة النصفية -أ 

بطريقة التجزئة النصفية حيث  االختبارتـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات  
أبعاد ككذلؾ درجة النصؼ الثاني مف  ختباراحتسبت درجة النصؼ األكؿ لكؿ بعد مف أبعاد اال

كثـ حساب  (0.925بيرسكف لبلختبار ككؿ فكاف معامؿ الثبات الكمي)ثـ استخداـ معامؿ  االختبار
 ( يكضح ذلؾ:7)معامؿ الثبات ك الجدكؿ 
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 (7الجدول )
 اختبار فيم القضايا البيوتكنولوجيةمبلت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد يوضح معا

 
 
 
 
 

كمعامؿ  (ٓٔٓ.َكميا أعمى مف ) لؤلبعاد الثبات تيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبل
يتمتع  االختباركىذا يدؿ عمى أف  مناسبة كىي معامبلت ثبات( ..ِْٗالكمي ) الثبات لبلختبار

: ُُٗٗكصادؽ، بأبك حط) ثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسةمف الثبات تطمئف الباح جيدةبدرجة 
ُْ). 
 
 Richards on - Kuder : 21 نسوريتشارد -كودرطريقة  -ب

، حيث ختبارالباحثة طريقة مف طرؽ حساب الثبات، كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات اال تاستخدم
 ختبار ككؿ طبقان لممعادلة التالية :  لبل لمدرجة الكمية ُِسكفككدر ريتشاردحصؿ عمى قيمة معامؿ 

 = 1   - 21ر 
 ( م – ك م )

ع
2
ك   

 

    :  التباين 2حيث أن :  م  :  المتوسط      ك  : عدد الفقرات       ع    
 : ( يكضح ذلؾَُ كالجدكؿ )

 (8جدول )
 21 نسوين والمتوسط ومعامل كودر ريتشاردعدد الفقرات والتبا

21 نوسمعامل كودر ريتشارد م 2ع ك   
 0.577 3.575 5.071 11 قضية البيوتكنولوجيا

تكنولوجيا اليندسة الوراثيةقضية   21 23.446 7.125 0.839 

 0.762 1.175 2.302 5 تكنولوجيا االستنساخ

 0.540 1.625 1.163 3 البيوتكنولوجيا والبيئة

 0.890 13.500 67.487 40 الدرجة الكمية

 

 الثباتمعامل  عدد الفقرات البعد

 0.784 *ُُ قضية البيوتكنولوجيا

 0.875 *21 قضية تكنولوجيا اليندسة الوراثية

 0.768 * 5 تكنولوجيا االستنساخ

 0.565 *3 البيوتكنولوجيا والبيئة

 0.924 40 الدرجة الكمية
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 (0.890لبلختبار ككؿ كانت ) ُِ فك كؿ السابؽ أف معامؿ ككدر ريتشاردسيتضح مف الجد
  .(ُّٖ: ُٖٖٗ)عبيدات، مة عالية تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسةكىي قي
 

 : معامل التمييز و درجة الصعوبة 
ـ الطمبة لمقضايا تـ حساب معامبلت التمييز كدرجات الصعكبة لفقرات اختبار مستكل في

 :البيكتكنكلكجية، كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى
 ئمة االختبارلكؿ سؤاؿ مف أس زمعامؿ التميي. 

  صعكبة كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبارمعامؿ. 

 

جية، قد تـ ترتيب درجات الطمبة تنازليان بحسب عبلماتيـ في اختبار فيـ القضايا البيكتكنكلك ك 
( طالبا ُُك)( طالبا كمجمكعة عميا، ُُ(= ) َْ  x%ِٕ، )%( مف عدد الطمبةِٕكأخذ )

 كمجكعة دنيا.
 
 : معامل التمييز 

صحيح مف ؿ التمييز بأنو الفرؽ بيف نسبة الطمبة الذيف أجابكا عف الفقرة بشكؿ يعرؼ معام
نسبة الطمبة الذيف أجابكا عف الفقرة بشكؿ صحيح مف المجمكعة الدنيا الفئة العميا ك 

 ( َُْ: ََِٗ)المنيزؿ،
 
    

                                                        دنيابشكؿ صحيح مف الفئة ال عدد المجيبيف   –عدد الطمبة المجيبيف بشكؿ صحيح مف الفئة العميا معامؿ التمييز =
 الفئة العميا                             عدد أفراد الفئة الدنياعدد أفراد            

 
( 9) كالجدكؿ كبتطبيؽ المعادلة السابقة تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار،

 كضح معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.ي
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 (9جدول)
 فهم القضايا البيوتكنولوجية اختبار التمييز لكل فقرة من فقراتت معامبل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (ّٕ.َ، ِٕ.َيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت التمييز لفقرات االختبار تراكحت مف )
  .(ُِْ: ََِٗالمنيزؿ،)كعميو تـ قبكؿ جميع فقرات االختبار . (ْ.ْٓ) بمتكسط بمغ

    
 الصعوبة : درجة 

 اإلجابة كلكاحا مف جميع بيف مف صحيحة إجابة الفقرة عف أجابكا الذيف األفراد نسبة"  بو كيقصد
 ".صحيحة إجابة الفقرة عف أجابكا الذيف المفحكصيف لعدد المئكية النسبة أنيا أم عنيا،

معامبلت  م
 م التمييز

معامبلت 
 التمييز

1 0.45 21 0.55 

2 0.45 22 0.64 

3 0.64 23 0.64 

4 0.55 24 0.55 

5 0.45 25 0.55 

6 0.27 26 0.64 

7 0.73 27 0.64 

8 0.64 28 0.64 

9 0.55 29 0.45 

10 0.36 30 0.55 

11 0.73 31 0.64 

12 0.55 32 0.64 

13 0.64 33 0.55 

14 0.64 34 0.64 

15 0.36 35 0.64 

16 0.45 36 0.64 

17 0.36 37 0.36 

18 0.64 38 0.45 

19 0.55 39 0.45 

20 0.45 40 0.45 
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 : التالية المعادلة من الصعوبة معامل ويحسب
 
  ََُ  ×صحيحة مف المجمكعتيف  إجابة مجمكع الذيف أجابكا عف الفقرة  =الصعوبة  درجة  

    عنيا مف المجمكعتيف لذيف حاكلكا اإلجابةامجمكع                               
 (َُٕ: ُٖٗٗكد كعمياف،ي)الز                                                                   

 كالجدكؿكبتطبيؽ المعادلة السابقة تـ حساب معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار، 
 ات االختبار.( يكضح معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف فقر 10)

 
 (10جدول)

 معامبلت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار

معامبلت  م
 الصعوبة

 م
معامبلت 
 الصعوبة

1 0.32 21 0.27 

2 0.32 22 0.50 

3 0.59 23 0.50 

4 0.36 24 0.55 

5 0.32 25 0.55 

6 0.59 26 0.59 

7 0.36 27 0.41 

8 0.41 28 0.50 

9 0.36 29 0.32 

10 0.27 30 0.45 

11 0.45 31 0.59 

12 0.64 32 0.50 

13 0.50 33 0.64 

14 0.50 34 0.32 

15 0.36 35 0.50 

16 0.32 36 0.68 

17 0.73 37 0.64 

18 0.41 38 0.59 

19 0.36 39 0.50 

20 0.50 40 0.59 
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 قدرهبمتكسط  (ّٕ.َ،  ِٕ.َيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الصعكبة تراكحت مف )
 .(ُِْ-ُّٖ: ََِٗالمنيزؿ،). كعميو تـ قبكؿ جميع فقرات االختبار(..ُٓ)
 

 الصورة النيائية لبلختبار:
لبلختبار تـ التأكد مف صبلحيتو بناء عمى النتائج التي أسفرت عنيا التجربة االستطبلعية  
مكانية استخدامو لقياس فيـ طمبة الصؼ ك  ة النيائية تككنت الصكر العاشر لمقضايا البيكتكنكلكجية ك ا 

( كتـ تحديد األكزاف النسبية لمقضايا بناء عمى مدل تكافرىا 2( فقرة ممحؽ رقـ )40لبلختبار مف )
ياج العمكـ العامة لمصؼ العاشر كذلؾ باالستعانة بأدكات الدراسة كآراء المحكميف في محتكل من

 .تبار فيـ القضايا البيكتكنكلكجيةالجدكؿ االتي يكضح مكاصفات اخك 
 

 (11جدول)
 البيوتكنولوجيةالقضايا  أبعادعمى  يع أسئمة االختبارز تو 

 
 النسبة المئوية توزيع األسئمة األبعاد م
 %27.5 11 البيكتكنكلكجيا 1
 %52.5 21 تكنكلكجيا اليندسة الكراثية 2
 %12.5 5 تكنكلكجيا االستنساخ 3
 %7.5 3 البيكتكنكلكجيا كالبيئة 4

 40 المجموع
 

 :تصحيح االختبار
بذلؾ تككف الدرجة التي يحصؿ عمييا حد لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ك حددت درجة كا

 .( درجةَْ -لطالب محصكرة بيف )صفرا

 :خطوات الدراسة

ي مجاؿ القضايا األدب التربكم فاالطبلع عمى الدراسات السابقة كالبحكث كالمؤتمرات ك  -ُ
 .المستحدثات البيكلكجيةالبيكتكنكلكجية ك 

التي ينبغي تضمينيا في مناىج العمكـ لممرحمة تتضمف القضايا البيكتكنكلكجية ك  قائمة إعداد -ِ
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كعرضيا عمى مجمكعة مف أساتذة المناىج ك طرؽ تدريس عمـك ك معمميف تخصص  األساسية
 األساسية.عمـك بيدؼ معرفة آرائيـ في مدل مناسبة ىذه المكضكعات لطمبة المرحمة 

في ضكء قائمة القضايا العاشر األساسي كـ لمصفكؼ الثامف كالتاسع ك العممنياج تحميؿ محتكل  -ّ
 ذلؾ:                                        تـمدل تضميف ىذه القضايا في تمؾ المناىج ك ة البيكتكنكلكجية بيدؼ معرف

 بتعيف اليدؼ مف التحميؿ ك عينة التحميؿ ككحدة التحميؿ ككحدة التسجيؿ. 

 البلزمة لحساب اتخاذ اإلجراءات: 

 مجمكعة مف المتخصصيف في كذلؾ عف طريؽ عرضو عمى صدؽ أداة التحميؿ 
 ـ.مجاؿ المناىج ك طرؽ تدريس عمك 

 ثبات أداة التحميؿ مف خبلؿ حساب االتساؽ عبر الزمف. 

إعداد اختبار لمقضايا البيكتكنكلكجية التي تتضمنيا القائمة ك تطبيقو عمى عينة الدراسة  بيدؼ  -ْ
 :            مدل تمكف أفراد العينة مف القضايا البيكتكنكلكجية الكاردة بالقائمة بحيث سيتـ معرفة

  مشرفي ك مدرسي ذلؾ عف طريؽ عرضو عمى مجمكعة مف حساب صدؽ االختبار ك
 .العمكـ

 ذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار ك  حساب
 .الدرجة الكمية لبلختباررات االختبار ك جات كؿ فقرة مف فقبيف در 

 حساب معامؿ الصعكبة ك التميز لفقرات االختبار 

  ك طالبة طالب َْحساب ثبات االختبار ك ذلؾ بتطبيقو عمى عينة استطبلعية مككنة مف 
 فريتشارد سك  -ككدرطريقة  ك  خارج عينة الدراسة باستخداـ طريقتي التجزئة النصفية

ُِ. 

-ََُِلمعاـ الدراسي " العالي ربية كالتعميـريح مف الجامعة مكجو لكزارة التالحصكؿ عمى تص -ٓ
 تطبيؽ االختبار عمى الفئة المستيدفة  إذف" ألخذ َُُِ

حيث تـ رصد كافة مدارس الصؼ العاشر بمديرية غرب غزة كاختير منيا اختيار عينة الدراسة  -ٔ
تير صفيف اخة مدارس طالبات، ك نية مدارس، أربعة مدارس طبلب، كأربعبشكؿ عشكائي ثما
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 .عشكائيا مف كؿ مدرسة

( طالب ْٗٓتطبيؽ اختبار فيـ القضايا البيكتكنكلكجية عمى أفراد العينة ك البالغ عددىـ ) -ٕ
ك قد تـ تصحيح االختبار  َُُِ-ََُِطالبة مف الصؼ العاشر األساسي لمعاـ الدراسي ك 

 .spssحصائية مف خبلؿ برنامج كرصد درجاتو عمى الحاسكب إلجراء المعالجات اإل

 .تفسيرىا كالخركج بالتكصيات كالمقترحاتعرض النتائج ك  -ٗ
 

 اإلحصائية معالجاتال: 

 النسب المئكيةلتكرارات كالمتكسطات الحسابية ك ا.  

 فريتشارد سك  -ككدر مؿمعا ُِ.  
  يرسكفبمعامؿ ارتباط.  
 " اختبارt .لعينة كاحدة " 
 " اختبارt مرتبطتيف." لعينتيف مستقمتيف غير 
 .معامؿ السيكلة ك الصعكبة 

 



 

 
 

 ايسانفصم اخل

 نخائج انذراست و حفسريها

 
 

 
  امنخاجئ املخؼولة بمسؤال الأول و مناكش هتا و ثفسريها 

  امنخاجئ املخؼولة بمسؤال امثاين و مناكش هتا و ثفسريها 

  امنخاجئ املخؼولة بمسؤال امثامر و مناكش هتا و ثفسريها 

 بمسؤال امرابع و مناكش هتا و ثفسريها  امنخاجئ املخؼولة 

  امنخاجئ املخؼولة بمسؤال اخلامس و مناكش هتا و ثفسريها 

  امنخاجئ املخؼولة بمسؤال امسادس و مناكش هتا و ثفسريها 
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 خامسالفصل ال
 نتائج الدراسة وتفسيرىا

 
خبلؿ استخداـ أداة يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة التي تكصمت إلييا الباحثة مف 

، عاشر(-تاسع–تحميؿ المحتكل في تحميؿ محتكل مناىج العمكـ العامة لممرحمة األساسية )ثامف 
كتطبيؽ اختبار فيـ القضايا البيكتكنكلكجية عمى عينة الدراسة كتفسيرىا كمناقشتيا كتقديـ المقترحات 

 كالتكصيات في ضكء تمؾ النتائج.
 

 ينص عمى: إجابة السؤال األول لمدراسة و
 ممرحمة األساسية؟ل ما القضايا البيوتكنولوجية التي ينبغي تضمينيا في محتوى مناىج العموم

عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة كالمؤتمرات  االطبلعكلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ 
ضايا كقد قامت الباحثة ببناء قائمة الق ،كالمجبلت العممية المتعمقة بالمكضكع قيد الدراسة

 ،آرائيـ كمبلحظاتيـ إلبداءكذلؾ  ،(1كتـ بعد ذلؾ عرضيا عمى المحكميف ممحؽ) ،البيكتكنكلكجية
كبعد الكقكؼ عمى نتائج التحكيـ لمقائمة تـ تعديؿ القائمة حسب ما اتفؽ عميو مجمكعة مف 

ىي سية ك ك خرجت القائمة في صكرتيا النيائية كالتي اشتممت عمى ثمانية قضايا رئي ،المحكميف
 مكضحة في الجدكؿ التالي:

 
 (12جدول )

 قائمة القضايا البيوتكنولوجية

 القضايا الفرعية القضايا الرئيسة

ُب
خ

لى
ٌى

تك
ُى

الج
 

 هفهىم الجُىتكٌىلىخُب

 الوبدح الىراثُخ

ُخ
راث

لى
 ا
سخ

ٌذ
له

 ا
ُب
خ

لى
ٌى

تك
 

 هفهىم  الهٌذسخ الىراثُخ

 هفهىم الدُي

 تخلُق الجزوتُي

 

 

 
 راثُخالشُفزح الى
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 DNAحوط 

RNAحوط 

 DNA تعبػف

DNA هؼبد االتحبد 

 DNAًىاقل 

 غزَقخ تفبػل الجلوزح الوتسلسل

خ
سب

تٌ
س

ال
 ا
ُب
خ

لى
ٌى

تك
 

 هفهىم االستٌسبخ

 تقٌُخ االستٌسبخ

 االستٌسبخ الدٌٍُ

 استٌسبخ الخالَب

 االستٌسبخ الدٌٌٍُ

 فىائذ االستٌسبخ
ت

ط
 ال

 و
ُب
خ

لى
ٌى

تك
ُى

الج
 

 ع الدٌُُىم الجشزٌهشزو

 أهذاف الوشزوع

 أهوُخ الوشزوع

 هفهىم الؼالج ثبلدٌُبد

 هٌبفغ الؼالج ثبلدٌُبد

 سلجُبد الؼالج ثبلدٌُبد

 تطجُقبد الؼالج ثبلدٌُبد

 الخالَب الدذػُخ

 تصٌُغ األػعبء الجشزَخ

خ 
ح

سل
أل

 ا
ُب
خ

لى
ٌى

تك

ة 
ز
ح

و 
خ 

خُ
لى

ُى
الج

د
ٌب
دُ

ال
 

 خُخهفهىم األسلحخ الجُىلى

 أهثلخ لكبئٌبد حُخ دقُقخ تستخذم كأسلحخ ثُىلىخُخ

 هفهىم حزة الدٌُبد
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 هُكبًُكُخ التحوُل الدٌٍُ

ئخ
جُ
 ال

 و
ُب
خ

لى
ٌى

تك
ُى

الج
 

 الوذاواح الحُىَخ

 إدارح الوخلفبد

 ػالج التزثخ ثبلٌجبتبد

 الوخصجبد الجُىلىخُخ

 ػالج ثقت األوسوى

 فٍ تٌقُخ الوُبٍ استخذام الكبئٌبد الحُخ الذقُقخ

 استخذام الكبئٌبد الحُخ الذقُقخ فٍ إًتبج الطبقخ

ُب
راث

 و
لخ

ؼذ
لو

 ا
َخ

غذ
أل

ا
 

 سَبدح إًتبخُخ الٌجبد

 ًجبتبد تتحول هجُذاد الحشبئش

 ًجبتبد تتحول الظزوف الجُئُخ السُئخ

 تحسُي خىاص الوٌتدبد الغذائُخ

 فبكهخ و خعزواد دائوب غبسخخ

 لٌجبتبد هحسٌخ أو غزَجخإًتبج أًىاع هي ا

 ًجبتبد هٌتدخ للوجُذاد

 هخبغز استخذام الجُىتكٌىلىخُب فٍ الٌجبد

ُب
راث

 و
لخ

ؼذ
لو

 ا
د

ًب
ىا

حُ
ال

 

 سَبدح إًتبخُخ الحُىاًبد

 تغُُز خصبئض الوٌتدبد الحُىاًُخ

 إًتبج هزكجبد ثُىلىخُخ هبهخ

 سَبدح قذرح الحُىاًبد ػلً هقبوهخ الوزض

 سججهب الحُىاًبد الوؼذلخ وراثُبالوخبغز التٍ ت
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 جابة السؤال الثاني لمدراسة و ينص عمى:إ
 

 ما مدى توافر القضايا البيوتكنولوجية في محتوى منياج العموم لمصف الثامن األساسي؟
ي تختص قامت الباحثة بتحميؿ محتكل منياج العمـك لمصؼ الثامف األساسي في الكحدات الت

لمحكـ عمى مدل تكافر القضايا البيكتكنكلكجية في  كالتي تـ تحديدىا سابقان  ،بجانب األحياء
 كباستخداـ أداة تحميؿ المحتكل تـ التكصؿ إلى نتائج التحميؿ التالي كىي: ،المحتكل
( 104إف عدد األفكار الرئيسة الكمية في محتكل منياج العمـك لمصؼ الثامف األساسي  ) -

كمف ثـ  ،( فكرة فييا إلى بعض القضايا في قائمة القضايا البيكتكنكلكجية31ير )فكرة تش
ف نسبة األفكار التي تتضمف قضايا بيكتكنكلكجية في مكضكعات المنياج الذم تـ تحميمو إف

 ( كتعد ىذه النسبة ضعيفة.%29.8ىي )
( أفكار تتضمف 6ت )أما فيما يتعمؽ بقائمة القضايا البيكتكنكلكجية )أداة التحميؿ( فقد ظير  -

( قضية فرعية تابعة لمقضايا 51بعض القضايا الفرعية الكاردة في القائمة مف أصؿ )
( مف القضايا الفرعية بقائمة %11.76) أم ما يعادؿ نسبة ؛الرئيسية الثمانية لمقائمة

( فكرة مكزعيف عمى القضايا 19كلـ يسجؿ محتكل منياج العمكـ لمصؼ الثامف ) ،التحميؿ
 –كلـ يرصد أم تسجيؿ لمقضايا الرئيسية التالية )تكنكلكجيا االستنساخ  ،سية لمقائمةالرئي

الحيكانات المعدلة  –األغذية المعدلة كراثيا  –البيكتكنكلكجيا كالبيئة  –البيكتكنكلكجيا كالطب 
 كراثيا(.

مف قد اختمفت نسب تسجيؿ األفكار المتضمنة لمقضايا البيكتكنكلكجية مف قضية إلى أخرل  -
 القضايا الرئيسية لمقائمة.

ككذلؾ نسب  ،كالجداكؿ التالية تكضح النسب الكمية لتكفر أبعاد القضايا البيكتكنكلكجية
 تكافر القضايا الفرعية التابعة لكؿ بعد.
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 (13جدول رقم )
 ألساسيالنسب الكمية لتوافر أبعاد القضايا البيوتكنولوجية في محتوى منياج العموم لمصف الثامن ا

 
 لجدكؿ السابؽ يتضح التالي:مف ا
 .تضمف محتكل العمـك القضايا البيكتكنكلكجية الرئيسية بنسب متغيرة -
حصمت بعض األبعاد عمى تكرارات كنسب عالية مقارنة بباقي القضايا األخرل كىذه  -

 األبعاد ىي :
%( يمييا بعد تكنكلكجيا اليندسة الكراثية 58.06بعد البيكتكنكلكجيا ك حصمت عمى نسبة )

  .%(35.48حيث حصمت عمى نسبة )
 .%(6.45البعد الخاص بتكنكلكجيا األسمحة البيكلكجية حصمت عمى نسبة ضعيفة كىي )  -
 األبعاد التالية لـ ترد في المحتكل نيائيا كىي : -

  .البعد الخاص بتكنكلكجيا االستنساخ
  .البعد الخاص بالبيكتكنكلكجيا كالطب
  .ئةالبعد الخاص بالبيكتكنكلكجيا كالبي

  .البعد الخاص باألغذية المعدلة كرائيا

 الوحدات
 وحدات الكتاب

 المجموع 
 الثانية األولى

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار األبعاد
 %58.06 18 %6.45 2 %51.61 16 البيكتكنكلكجيا

 %35.48 11 %6.45 2 %29.03 9 تكنكلكجيا اليندسة الكراثية
 %0 0 %0 0 %0 0 تكنكلكجيا االستنساخ

 %0 0 %0 0 %0 0 كلكجيا ك الطبالبيكتكن
تكنكلكجيا األسمحة البيكلكجية ك 

 %6.45 2 %6.45 2 %0 0 حرب الجينات

 %0 0 %0 0 %0 0 البيكتكنكلكجيا ك البيئة
 %0 0 %0 0 %0 0 األغذية المعدلة كراثيا
 %0 0 %0 0 %0 0 الحيكانات المعدلة كراثيا

 100% 31 %19.35 6 %80.65 25 المجموع
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  .البعد الخاص بالحيكانات المعدلة كراثيا
كبعد عرض الصكرة العامة لنتائج عممية تحميؿ محتكل منياج العمكـ لمصؼ الثامف تعرض       
 .ىـ النتائج المتعمقة بكؿ بعد في أداة التحميؿأالباحثة 

  
 وتكنولوجيا:البي بعدالنتائج المتعمقة بأواًل: 
( النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ محتكل منياج 13يكضح الجدكؿ رقـ ) 

 .البيكتكنكلكجيا لبعدالعمـك لمصؼ الثامف بالنسبة 
 

 (14جدول رقم)
 نتائج تحميل محتوى منياج العموم العامة لمصف الثامن األساسي لبعد البيوتكنولوجيا

 
 ( إلى ما يمي:14ؿ )تشير النتائج في الجدك 

نما تـ  ،قضية البيكتكنكلكجيا تـ تضمينيا في المحتكل كلكف ليس بالقدر كالشكؿ المناسب - كا 
 تضمينيا بشكؿ ثانكم. 

تضمف المحتكل القضية الفرعية المندرجة تحت قضية البيكتكنكلكجيا كىي المادة الكراثية  -
رة مكجزة كمعالجتيا بشكؿ كلكف ليست بالمستكل المطمكب حيث تمت عممية التضميف بصك 

 ثانكم. 
عمى أقد تركزت القضية الفرعية المادة الكراثية في الكحدة األكلى حيث حصمت عمى  -

 (.%6.45( بينما حصمت الكحدة الثانية عمى نسبة )%51.6تسجيؿ كىك)
 .لـ يتناكؿ المحتكل القضية الفرعية مفيـك البيكتكنكلكجيا -

 
 نولوجيا اليندسة الوراثية :تك بعدالنتائج المتعمقة بثانيًا: 

بعد ل األساسي ( يكضح نتائج تحميؿ محتكل منياج العمـك لمصؼ الثامف15جدكؿ رقـ)
  .تكنكلكجيا اليندسة الكراثية

جيا
ولو
وتكن

البي
عد 
ب

 

 حميلفئات الت
  وحدات الكتاب

 النسب المجموع الوحدة الثانية الوحدة األولى
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

مفيـك 
 %0 0 %0 0 %0 0 البيكتكنكلكجيا

 %58.06 2 %6.45 2 %51.61 16 المادة الكراثية
 %58.06 18 %6.45 2 %51.61 16 المجموع
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 (15الجدول )
 نتائج تحميل محتوى منياج العموم العامة لمصف الثامن األساسي لبعد تكنموجيا اليندسة الوراثية

 

 فئات التحميؿ
 بوحدات الكتا

 الوحدة الثانية الوحدة األولى المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 
مفيـك اليندسة 

 الكراثية
0 0 0 0 0 0% 

 %0 0 0 0 0 0 مفيـك الجيف 
 %6.45 2 0 0 %6.45 2 تخميؽ البركتيف   

 %9.67 3 0 0 %9.67 3 الشيفرة الكراثية
 DNA 1 3.23% 0 0 1 3.23%حمض 
 RNA 0 0% 0 0 0 0%حمض 
 DNA 3 %9.68 2 6.45% 5 %16.13تضاعؼ 

DNA 0 0 0 0 %0 0 معاد االتحاد% 
 DNA 0 0% 0 0 0 0%نكاقؿ 

طريقة تفاعؿ البممرة 
 المتسمسؿ

0 0% 0 0 0 0% 

 %35.48 11 %6.45 2 %29.03 9 المجمكع

 
 ( اآلتي:15يتضح مف الجدكؿ رقـ )

ندسة الكراثية أعمى نسبة مقارنة بباقي القضايا الرئيسية حيث حصمت قضية تكنكلكجيا الي -
  .%(35.48حصمت عمى نسبة تسجيؿ )

 DNAتضاعؼ : تركز التسجيؿ في ىذه القضية عمى القضايا الفرعية المندرجة تحتيا كىي -
( تمييا قضية تخميؽ البركتيف حيث حصمت 16.13%كالتي حصمت عمى أعمى نسبة كىي)

كحصؿ عمى نسبة  DNAانخفضت نسبة تسجيؿ حمض ( ك 6.45%عمى نسبة )
(3.23)%. 

 –معاد االتحاد  DNA –مفيكـ الجيف  –أىممت القضايا الفرعية )مفيكـ اليندسة الكراثية  -
  .طريقة تفاعؿ البممرة المتسمسؿ( فيي لـ تحصؿ عمى أم تسجيؿ – DNAنكاقؿ 

مطمكب فالقضايا الفرعية لـ تكف معالجة قضية تكنكلكجيا اليندسة الكراثية بالمستكل ال -
  .المندرجة تحتيا تـ تناكليا بشكؿ مكجز كثانكم



 

226 

 :تكنولوجيا األسمحة البيولوجية و حرب الجينات قضيةالنتائج المتعمقة بثالثًا: 
بعد ل األساسي ( يكضح نتائج تحميؿ محتكل منياج العمـك لمصؼ الثامف16جدكؿ رقـ)

  .ناتتكنكلكجيا األسمحة البيكلكجية ك حرب الجي
 

 (16الجدول )
تكنكلكجيا األسمحة البيكلكجية  لقضيةنتائج تحميل محتوى منياج العموم العامة لمصف الثامن األساسي 

 ك حرب الجينات

 
 ( اآلتي:16يتضح مف الجدكؿ رقـ )

نسبة  عمى أقؿ كجيا األسمحة البيكلكجية كحرب الجيناتتكنكلحصمت قضية تكنكلكجيا  -
  .%(6.45بباقي القضايا الرئيسية حيث حصمت عمى نسبة تسجيؿ )ة مقارن

امثمو  :الفرعية المندرجة تحتيا كىي يةتركز التسجيؿ في ىذه القضية عمى القض  -
 .لكائنات حية دقيقة تستخدـ كأسمحة بيكلكجية

 – مفيكـ حرب الجينات – ـ األسمحة البيكلكجيةمفيك أىممت القضايا الفرعية ) -
  .( فيي لـ تحصؿ عمى أم تسجيؿميكانيكية التحميؿ الجيني

 
 

 فئات التحميل

 وحدات الكتاب
 الوحدة الثانية الوحدة األولى المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 مفيوم األسمحة 
 %0 0 %0 0 %0 0 لبيولوجيةا

امثمو لكائنات حية دقيقة تستخدم 
 %6.45 2 %6.45 2 %0 0 كأسمحة بيولوجية

 %0 0 %0 0 %0 0 مفيوم حرب الجينات
 %0 0 %0 0 %0 0 ميكانيكية التحميل الجيني

6.45 2 % 0 المجموع
% 2 6.45% 
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البيوتكنولوجيا -البيوتكنولوجيا والطب  -لنتائج المتعمقة باألبعاد: )تكنولوجيا االستنساخرابعًا: ا
 الحيوانات المعدلة وراثيا ( –األغذية المعدلة وراثيا  -والبيئة
خبلؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ محتكل منياج العمكـ لمصؼ الثامف  مف 

 .لـ ترد القضايا الرئيسية السابقة نيائيان 
مف خبلؿ النتائج السابقة يتضح ضعؼ تناكؿ محتكل منياج العمكـ لمصؼ الثامف األساسي 

كرة أف تحظى القضايا لمقضايا البيكتكنكلكجية الكاردة في القائمة كترل الباحثة ضر 
البيكتكنكلكجية باالىتماـ ك تضمينيا في مناىج العمكـ حتى يتمكف الطالب مف مكاجية 

  التطكرات ك التغيرات الحديثة.
 

 إجابة السؤال الثالث لمدراسة و ينص عمى:
 

 ما مدى توافر القضايا البيوتكنولوجية في محتوى منياج العموم لمصف التاسع األساسي؟
األساسي  التاسع عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ محتكل منياج العمكـ لمصؼلئلجابة 

لمحكـ عمى مدل تكافر القضايا  كالتي تـ تحديدىا سابقان  ،في الكحدات التي تختص بجانب األحياء
 البيكتكنكلكجية في المحتكل.

 :كباستخداـ أداة تحميؿ المحتكل تـ التكصؿ إلى نتائج التحميؿ التالي كىي
( أفكار فييا إلى بعض 6( فكرة تشير )156إف عدد األفكار الرئيسية  في المقرر )  -

القضايا في قائمة القضايا البيكتكنكلكجية كمف ثـ فإف نسبة األفكار التي تتضمف قضايا 
( كتعد ىذه النسبة 3.85%بيكتكنكلكجية في مكضكعات المنياج الذم تـ تحميمو ىي )

  .ضعيفة  جدان 
تعمؽ بقائمة القضايا البيكتكنكلكجية )أداة التحميؿ( فقد ظيرت  قضيتيف فرعيتيف أما فيما ي -

أم  ،قضية فرعية تابعة  لمقضايا الثمانية لمقائمة (51مف القائمة في المحتكل مف أصؿ )
( 49كقد خبل المحتكل مف ) ،%( مف القضايا الفرعية لقائمة التحميؿ3.92يعادؿ ) ما

 عاد الدراسة.قضية فرعية  مكزعة عمى أب
في محتكل منياج الصؼ  ةالجدكؿ التالي يكضح النسب الكمية لتكفر أبعاد القضايا البيكتكنكلكجي

 التاسع األساسي.
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 (17جدول رقم)
 التاسع األساسي النسب الكمية لتوافر أبعاد القضايا البيوتكنولوجية في محتوى منياج العموم لمصف

 

 
 ما يمي:( 17رقـ )يتضح مف الجدكؿ 

خمك محتكل منياج الصؼ التاسع مف جميع أبعاد القضايا البيكتكنكلكجية ما عدا البعد  -
 المعدلة كراثيا الخاص باألغذية

 القضايا الفرعية الخاصة ببعد األغذية المعدلة كراثيا كالتي تضمنيا المحتكل ىي: -
إنتاج أنكاع مف النباتات محسنة  زيادة إنتاجية النبات ،تحسيف خكاص المنتجات الغذائية،         

 لؾ.أك غريبة  كالجدكؿ التالي يكضح ذ
 
 
 
 
 
 

 الوحدات
 الجزء األول

 
 يالجزء الثان

 المجموع
 السابعة الثانية

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار فئات التحميؿ

 %0 0 %0 0 %0 0 قضية البيكتكنكلكجيا

 %0 0 %0 0 %0 0 تكنكلكجيا اليندسة الكراثية

 0% 0 0% 0 0% 0 تكنكلكجيا االستنساخ

 %0 0 %0 0 %0 0 الطبالبيكتكنكلكجيا ك 

سمحة البيكلكجية ك تكنكلكجيا األ
 حرب الجينات

0 0% 0 0% 0 0% 

 %0 0 %0 0 %0 0 البيكتكنكلكجيا ك البيئة

 100% 6 100% 6 %0 0 األغذية المعدلة كراثيا
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 (18جدول رقم)
 ياج الصف التاسع وفقا لبعد األغذية المعدلة وراثيايوضح نتائج محتوى من

 
يتضح مف خبلؿ النتائج أف منياج الصؼ التاسع يكاد يخمك مف القضايا البيكتكنكلكجية، كترل  
الباحثة أنو يجب أف تتيح مناىج العمكـ الفرصة لممتعمميف لفيـ ك مناقشة تمؾ القضايا لما ليا أىمية 

 في حياتيـ.  
 

 إجابة السؤال الرابع لمدراسة و ينص عمى:
 ما مدى توافر القضايا البيوتكنولوجية في محتوى منياج العموم لمصف العاشر األساسي؟ 

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ محتكل منياج العمكـ لمصؼ العاشر األساسي في 
كالتي تـ تحديدىا سابقا لمحكـ عمى مدل تكافر القضايا  ،الكحدات التي تختص بجانب األحياء

 كلكجية في المحتكل.البيكتكن
 كباستخداـ أداة تحميؿ المحتكل تـ التكصؿ إلى نتائج التحميؿ التالي كىي:

( فكرة فييا إلى بعض 152( فكرة تشير )255إف عدد األفكار الرئيسية  في المقرر ) -
القضايا في قائمة القضايا البيكتكنكلكجية كمف ثـ فإف نسبة األفكار التي تتضمف قضايا 

كتعد ىذه النسبة  ،%(59.6في مكضكعات المنياج الذم تـ تحميمو ىي ) بيكتكنكلكجية
 .ضعيفة

 فئات التحميل

 وحدات الكتاب

المجمو  الوحدة السابعة الوحدة الثانية
 ع

 النسب

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %0.33 2 %33 2 %0 0  زيادة إنتاجية النبات

نباتات تتحمؿ مبيدات 
 الحشائش

 0 0% 0 0% 0 0% 

 %50 3 %0 3 %0 0 تحسيف خكاص المنتجات الغذائية 

 %0 0 %0 0 %0 0 فاكية ك خضركات دائما طازجة 
إنتاج أنكاع مف النباتات محسنة أك 

 غغغريبةغريبة
0 0% 1 0.53% 1 67% 

 %0 0 %0 0 %0 0 نباتات منتجة لممبيدات

 %0 0 %0 0 %0 0 مخاطر استخداـ البيكتكنكلكجيا في النبات

 %100 6 100% 6 %0 0 عالمجمو 
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( قضية فرعية 25أما فيما يتعمؽ بقائمة القضايا البيكتكنكلكجية )أداة التحميؿ( فقد ظيرت ) -
أم ما  ،(قضية فرعية تابعة  لمقضايا الثمانية لمقائمة51مف القائمة في المقرر مف أصؿ )

( فقرة مكزعة 26كقد خبل المقرر مف ) ،ايا الفرعية لقائمة التحميؿ%( مف القض49يعادؿ )
 عمى أبعاد الدراسة. 

قد اختمفت نسب تسجيؿ األفكار الرئيسية المتضمنة لمقضايا البيكتكنكلكجية مف بعد إلى 
آخر كالجداكؿ التالية تكضح النسب الكمية لتكفر أبعاد القضايا البيكتكنكلكجية ككذلؾ نسب 

 ايا الفرعية التابعة لكؿ بعد.تكافر القض
 

 (19جدول رقم )
 العاشر األساسيلمصف  النسب الكمية لتوافر أبعاد القضايا البيوتكنولوجية في محتوى منياج العموم 

 
 تي:( يتضح اآل19مف خبلؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ رقـ )

 تضمف محتكل العمـك لمصؼ العاشر لمقضايا الرئيسية بنسب متغيرة. -
حصمت بعض القضايا عمى تكرارات ك نسب عالية بالنسبة لباقي القضايا ك ىذه القضايا  -

%( تمييا قضية 51.31عمى نسبة )أىي:  قضية تكنكلكجيا اليندسة الكراثية حصمت عمى 

 الوحدات
 الجزء الثاني الجزء األول

 المجموع
 الخامسة الرابعة األولى

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار فئات التحميؿ
 %27.63 42 %19.74 30 %3.29 5 %4.6 7 قضية البيكتكنكلكجيا

 %51.31 78 %46.71 71 %4.6 7 %0 0 تكنكلكجيا اليندسة الكراثية

 %9.86 15 %9.86 15 %0 0 %0 0 تكنكلكجيا االستنساخ

 %0.66 1 %0.66 1 %0 0 %0 0 البيكتكنكلكجيا ك الطب
ة البيكلكجية تكنكلكجيا األسمح

 ك حرب الجينات
0 0% 0 0% 1 0.66% 1 0.66% 

 %7.24 11 %1.32 2 %0 0 %5.92 9 البيكتكنكلكجيا ك البيئة

 %1.97 ّ %1.97 3 %0 0 %0 0 األغذية المعدلة كراثيا

 %0.66 1 %0.66 1 %0 0 %0 0 الحيكانات المعدلة كراثيا

 %100 152 81.58% 124 %7.89 12 %10.52 16 المجمكع
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بينما حصمت قضية تكنكلكجيا  %(27.63البيكتكنكلكجيا حيث حصمت عمى نسبة )
%( كتمييا قضية البيكتكنكلكجيا كالبيئة (9.86كىي االستنساخ عمى نسبة ضعيفة جدان 

 %(.7.24كحصمت عمى نسبة)
األغذية  –تكنكلكجيا األسمحة البيكلكجية كحرب الجينات -القضايا )البيكتكنكلكجيا كالطب -

 %( 0.66حصمت عمى نسبة ) الحيكانات المعدلة كراثيا (–المعدلة كراثيا 
كبعد عرض الصكرة العامة لنتائج تحميؿ محتكل العمكـ لمصؼ العاشر تعرض الباحثة أىـ 

 النتائج المتعمقة بكؿ بعد مف أبعاد القضايا الكاردة في أداة التحميؿ.
 

 تكنولوجيا :: النتائج المتعمقة بقضية البيو أوالً 
لييا مف خبلؿ تحميؿ محتكل منياج العمكـ إ( النتائج التي تـ التكصؿ 20يكضح الجدكؿ رقـ )

  .بالنسبة لقضية البيكتكنكلكجيا عاشرلمصؼ ال
 
 (20)الجدول رقم

 نتائج تحميل محتوى الصف العاشر لبعد البيوتكنولوجيا

 
 

 يتبيف اآلتي: (20رقـ ) كما يظير في النتائج المكضحة في الجدكؿ
قضية البيكتكنكلكجيا تـ تضمينيا في المحتكل ك لكف ليس بالقدر كالشكؿ المناسب الذم  -

  .يبرز مفيـك البيكتكنكلكجيا بشكؿ كاضح
بالمقابؿ  تـ التركيز عمى القضية الفرعية المندرجة تحت ىذه القضية كىي المادة الكراثية -

  .تناكؿ المحتكل القضية الفرعية مفيـك البيكتكنكلكجيا بشكؿ مكجز
تضمف المحتكل القضايا الفرعية المطركحة كلكف ليست بالمستكل المطمكب حيث تمت  -

 عممية التضميف بصكرة مكجزة كتـ معالجتيا بشكؿ ثانكم.

بعد البيوتكنولوجيا
 

 وحدات الكتاب فئات التحميل 
 وعالمجم

 الوحدة الخامسة الوحدة الرابعة الوحدة األولى
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

مفيوم 
 البيوتكنولوجيا

7 %4.6 0 0% 2 %1.32 9 %5.29 

 21.71% 33 18.42% 28 3.29% 5 0% 0 المادة الوراثية
 27.63% 42 19.74% 30 3.29% 5 4.6% 7 المجموع
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تسجيؿ كىك  قد تركزت القضايا الفرعية في الكحدة الخامسة حيث حصمت عمى أعمى -
الكحدة الرابعة حصمت  (أما4.6%%( بينما حصمت الكحدة األكلى عمى نسبة )19.74)

 .(3.29%عمى نسبة )
 

مما سبؽ ترل الباحثة أف كاضعي المنياج لـ يأخذكا في االعتبار عند إعداد المنياج القضية بالرغـ 
إسيامو في إعداد الفرد المثقؼ  مف أىميتيا الكبيرة بالنسبة لمطالب كىذا يعني أف المنياج يخفؽ في

كدراسة  (ََِٗ)الشيرمدراسة  كتتفؽ ىذه النتائج مع الكثير مف البحكث مثؿ، عمميا كتكنكلكجيا
 (.ََِِ( كدراسة عمي)ََِٖكامؿ)

 
 ثانيا: النتائج المتعمقة بقضية تكنولوجيا اليندسة الوراثية:

مف خبلؿ تحميؿ محتكل منياج العمـك لييا إ( النتائج التي تـ التكصؿ 21يكضح الجدكؿ رقـ )  
 .تكنكلكجيا اليندسة الكراثية بالنسبة لقضية العاشر لمصؼ

 
 (21جدول رقم )

 يوضح نتائج تحميل محتوى منياج العموم لمصف العاشر لبعد تكنولوجيا اليندسة الوراثية

 

 فئات التحميل
  وحدات الكتاب

 النسب لمجموعا الوحدة الخامسة الوحدة الرابعة الوحدة األولى

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %0.66 1 %0.66 1 0% 0 %0 0 مفيوم اليندسة الوراثية

 %5.26 8 %4.6 7 %0.66 1 %0 0 مفيوم الجين
 %1.97 3 %1.97 3 0 0 %0 0 تخميق البروتين
 %21.71 33 %19.74 30 %1.97 3 %0 0 الشيفرة الوراثية

 DNA 0 0% 1 0.66% 18 11.84% 19 12.5%حمض 
 RNA 0 0% 1 0.66% 3 1.97% 4 2.63%حمض 
 DNA 0 0% 1 0.66% 7 4.6% 8 5.26% تضاعف

DNA 0.66 1 %0.66 1 %0 0 %0 0 معاد االتحاد% 
 DNA 0 0% 0 0% 1 0.66% 1 0.66%نواقل 

طريقة تفاعل البممرة 
 المتسمسل

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 %51.31 78 %46.71 71 %4.61 7 %0 0 موعالمج
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 تي:( اآل21يتضح مف الجدكؿ رقـ )
حيث  الرئيسيةإف قضية اليندسة الكراثية حصمت عمى نسبة متكسطة مقارنة بباقي القضايا  -

 .%( 51.32حصمت عمى نسبة تسجيؿ )
ة( التي لقد تركز التسجيؿ في ىذه القضية الرئيسية عمى القضية الفرعية )الشيفرة الكراثي -

( عمى DNA ( في حيف حصمت القضية الفرعية )حمض%21.71حصمت عمى نسبة )
، RNAحمض -تخميؽ البركتيف -( كحصمت القضايا الفرعية )مفيـك الجيف12.5%نسبة )

 .(%5.26(إلى )1.97%( عمى نسب متقاربة تراكح ما بيف )DNAتضاعؼ 
ف ،الدنا معاد االتحاد، نكاقؿ الدنا( مفيـك الجي القضايا الفرعية )مفيـك اليندسة الكراثية، -

 .%((1قؿ مف أ حصمت عمى نسبة تسجيؿ ضعيفة جدان 
 .القضية الفرعية )تفاعؿ البممرة المتسمؿ( لـ تحصؿ عمى نسبة تسجيؿ نيائيا -

 
 :النتائج المتعمقة بقضية تكنولوجيا االستنساخ :ثالثا 

خبلؿ تحميؿ محتكل منياج لييا مف إ( النتائج التي تـ التكصؿ 22يكضح الجدكؿ رقـ )
 .تكنكلكجيا االستنساخبالنسبة لقضية  عاشرالعمـك لمصؼ ال

 
 (22)الجدول رقم 

 يوضح نتائج تحميل محتوى منياج العموم لمصف العاشر لبعد تكنولوجيا االستنساخ

 
 
 

 فئات التحميل

 وحدات الكتاب
 المجموع

 الوحدة الخامسة الوحدة الرابعة الوحدة األولى

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة رالتكرا
 %2.63 4 %2.63 4 %0 0 %0 0 مفيـك االستنساخ
 %1.97 3 %1.97 3 %0 0 %0 0 تقنية االستنساخ
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 االستنساخ الجيني
 %2.63 4 %2.63 4 %0 0 %0 0 استنساخ الخبليا
 %1.32 2 %1.32 2 %0 0 %0 0 االستنساخ الجنيني
 %1.32 2 %1.32 2 %0 0 %0 0 فكائد االستنساخ
 %9.86 15 %9.86 15 %0 0 %0 0 المجموع
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 ( االتي:22يتضح مف الجدكؿ رقـ )
 الرئيسيةأف قضية تكنكلكجيا االستنساخ حصمت عمى نسبة متدنية مقارنة بباقي القضايا  -

 %( 9.86حيث حصمت عمى نسبة تسجيؿ )
-ىذه القضية الرئيسية عمى القضيتيف الفرعيتيف)مفيكـ االستنساخ لقد تركز التسجيؿ في -

%( في حيف حصمت القضايا الفرعية 2.63استنساخ الخبليا( حصمتا عمى نفس النسبة )
فكائد االستنساخ( عمى نسب متقاربة جدا تتراكح ما  االستنساخ الجنيني، )تقنية االستنساخ،

 .(1.32%إلى ) (1.97%بيف )
 .ية )االستنساخ الجيني( لـ تحصؿ عمى نسبة تسجيؿ نيائياالقضية الفرع  -
 

 ::النتائج المتعمقة بقضية البيوتكنولوجيا والبيئة رابعاً 
( النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ محتكل منياج العمكـ 23يكضح الجدكؿ رقـ )

 .بالنسبة لقضية البيكتكنكلكجيا كالبيئة عاشرلمصؼ ال
 

 (23الجدول رقم )
 يوضح نتائج تحميل محتوى منياج العموم لمصف العاشر لبعد البيوتكنولوجيا والبيئة

 

 

 فئات التحميل

 وحدات الكتاب
 المجموع

 الوحدة الخامسة الوحدة الرابعة األولىالوحدة 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %1.32 2 %0.66 1   %0.66 1 المداكاة الحيكية
 %0.66 1 %0.66 1 %0 0 %0 0 إدارة المخمفات

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 عبلج التربة بالنباتات
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 المخصبات البيكلكجية
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 عبلج ثقب األكزكف

استخداـ الكائنات الحية 
 الدقيقة في تنقية المياه

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

استخداـ الكائنات الحية 
 الدقيقة في إنتاج الطاقة

8 5.26% 0 0% 0 0% 8 0% 

 %7.24 11 %1.32 2 %0 0 %5.92 9 المجموع
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 تي:( اآل23يتضح مف الجدكؿ رقـ )
إف قضية البيكتكنكلكجيا كالبيئة  حصمت عمى نسبة متدنية مقارنة بباقي القضايا الرئيسية  -

  .%(7.24حيث حصمت عمى نسبة تسجيؿ )
التسجيؿ في ىذه القضية الرئيسية عمى القضية الفرعية )استخداـ الكائنات الحية لقد تركز  -

في حيف حصمت القضيتيف ( %5.26الدقيقة في إنتاج الطاقة ( كحصمت عمى النسبة )
دارة المخمفات ( عمى نسب متدنية  جدا كىي عمى التكالي  الفرعيتيف )المداكاة الحيكية ،كا 

المخصبات  –الفرعية )عبلج التربة بالنباتات  ( كالقضايا0.66%(إلى )%1.32)
استخداـ الكائنات الحية الدقيقة في تنقية المياه( لـ  -عبلج ثقب األكزكف –البيكلكجية 

 ان.تحصؿ عمى نسبة تسجيؿ نيائي
قد تركزت القضايا الفرعية في الكحدة األكلى حيث حصمت عمى اعمى تسجيؿ كىك  -

أما الكحدة الرابعة لـ  (%1.32ة عمى نسبة )%( بينما حصمت الكحدة الخامس5.92)
 .تحصؿ عمى أم تسجيؿ

 
 : النتائج المتعمقة بقضية األغذية المعدلة وراثيا :خامساً 

نتائج تحميؿ محتكل منياج العمـك لمصؼ العاشر لبعد األغذية  (24الجدكؿ رقـ) يكضح
 .المعدلة كراثيا

 
 (24الجدول )

 م لمصف العاشر لبعد األغذية المعدلة وراثيايوضح نتائج تحميل محتوى منياج العمو 

 فئات التحميل
 وحدات الكتاب

 الوحدة الخامسة الوحدة الرابعة الوحدة األولى المجموع
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

0.66 1  زيادة إنتاجية النبات
% 

0 0% 1 0.66
% 

2 1.32% 
نباتات تتحمؿ 

 ت الحشائشمبيدا
 0 0% 0 0% 1 0.66

% 
1 0.66% 

تحسيف خكاص المنتجات 
 الغذائية

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 فاكية ك خضركات دائما طازجة
إنتاج أنكاع مف النباتات محسنة 

 أك غغغريبةغريبة
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 نباتات منتجة لممبيدات
داـ البيكتكنكلكجيا مخاطر استخ
 في النبات

8 5.26
% 

0 0% 0 0% 8 0% 
5.92 9 المجموع

% 
0 0% 2 1.32 11 7.24% 
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 ما يمي:( 24)يتضح مف نتائج الجدكؿ 
  .%(7.24حصؿ ىذا البعد عمى نسبة منخفضة جدا كىي ) -
القضية الفرعية )زيادة إنتاجية النبات ( تـ تسجيميا مرتاف فقط ك حصمت عمى نسبة  -

(1.32)% 
تـ تسجيميا مرة كاحدة فقط كحصمت عمى  (الحشائش نباتات تتحمؿ مبيداتالقضية الفرعية)  -

 %(.0.66نسبة )
 القضايا الفرعية التالية لـ ترد نيائيا في المنيج كىي: -

تحسيف خكاص المنتجات الغذائية ،فاكية ك خضركات دائما طازجة ،إنتاج  أنكاع مف النباتات 
 تجة لممبيدات، مخاطر استخداـ البيكتكنكلكجيا في النباتمحسنة أك غريبة، نباتات من

األبعاد )تكنكلكجيا األسمحة البيكلكجية ك حرب الجينات، البيكتكنكلكجيا ك الطب ، الحيكانات  -
بحيث كاف تكرار  كىي نسبة متدنية جدان  %(0.66المعدلة كراثيا ( حصمت عمى نفس النسبة )

مثمو لكائنات حية تستخدـ في الحرب أ تكالي:قضية فرعية كاحدة لكؿ بعد كىي عمى ال
 البيكلكجية، المداكاة الحيكية، إنتاج مركبات بيكلكجية ىامة(.

 
 بناء عمى ما سبؽ يمكف اإلجابة عمى الشؽ األكؿ لمسؤاؿ الرئيس لمدراسة كىك ينص عمى:

 
–تاسع  -منما القضايا البيوتكنولوجية المتضمنة بمحتوى مناىج العموم لممرحمة األساسية )ثا

 ؟عاشر(
 

     نتائج تحميل محتوى مناىج العموم العامة قيد الدراسة في ضوء أبعاد القضايا البيوتكنولوجيةأواًل: 
الجدكؿ التالي يكضح نتائج تحميؿ محتكل مناىج العمكـ العامة قيد الدراسة في ضكء أبعاد القضايا 

      .البيكتكنكلكجية
 
 
 
 
 
 
 
 



 

237 

 (25جدول رقم )
 ئج تحميل محتوى مناىج العموم العامة قيد الدراسة في ضوء أبعاد القضايا البيوتكنولوجيةيوضح نتا

 
 يتضح ما يمي:السابؽ بفحص نتائج الجدكؿ 

ظيكر معظـ أبعاد القضايا البيكتكنكلكجية بدرجة ضعيفة جدا في محتكل الكتب الثبلثة  -
يكلكجية ك حرب الجينات كخاصة بعد البيكتكنكلكجيا ك الطب ك بعد تكنكلكجيا األسمحة الب

 (.0.53%( إلى )4.76%كبعد الحيكانات المعدلة كراثيا كنسبيا تتراكح ما بيف )
ظير بعد تكنكلكجيا االستنساخ في محتكل الكتب الثبلثة بدرجة متدنية بحيث حصؿ عمى  -

 .%(5.82( كيميو بعد البيكتكنكلكجيا كالبيئة كحصمت عمى نسبة)7.94%نسبة )
د في محتكل كتاب الصؼ الثامف كمحتكل كتاب الصؼ التاسع كىذه غياب معظـ األبعا -

األبعاد ىي: تكنكلكجيا االستنساخ، البيكتكنكلكجيا كالطب، البيكتكنكلكجيا كالبيئة، األغذية 
 المعدلة كراثيا ،الحيكانات المعدلة كراثيا.

 الوحدات

 الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن

موع
مج
ال

سب 
الن

 الجزء الثاني الجزر  األول الجزء الثاني الجزء األول الجزء  األول 

 الخامسة الرابعة األولى السابعة الثانية الثانية األولى

 فئات التخميؿ

رار
لتك
ا

ة% 
نسي
ال

 

رار
لتك
ا

ة% 
نسي
ال

 

رار
لتك
ا

ة% 
نسي
ال

 

رار
لتك
ا

ة% 
نسي
ال

 

رار
لتك
ا

ة% 
نسي
ال

 

رار
لتك
ا

ة% 
نسي
ال

 

رار
لتك
ا

ة% 
نسي
ال

 

رار
لتك
ا

ة% 
نسي
ال

 

8.47 16 قضية البيوتكنولوجيا
% 2 1.06% 0 0% 0 0% 7  3.7% 5 % 30 15.87% 

59 31.22
% 

تكنولوجيا اليندسة 
 اثيةالور 

9 4.76
% 

2 1.06% 0 0% 0 0% 0 0% 7 3.7% 71 37.57% 
89 47.09

% 

 %7.94 15 %0 0 %0 0 0% 0 0% 0 %0 0 %0 0 تكنولوجيا االستنساخ
15 7.94% 

البيوتكنولوجيا و 
 %0.53 1 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 الطب

 0.53% 

تكنولوجيا األسمحة 
البيولوجية و حرب 

 الجينات

0 0% 2 1.06% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0.53% 
3 1.59% 

البيوتكنولوجيا و 
 البيئة

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 4.76
% 

0 0% 2 1.06% 
11 5.82% 

المعدلة  األغذية
 وراثيا

0 0% 0 0% 0 0% 6 %3.17 0 0% 0 0% 3 1.59% 
9 4.76% 

الحيوانات المعدلة 
 %0.53 1 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 وراثيا

1 0.53% 

13.23 25 المجموع
% 6 3.17% 0 0% 6 %3.17 16 

8.47
% 12 

6.35
% 124 65.61% 189 100% 
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في محتكل عمى نسبة تكرارات مقارنة باألبعاد األخرل أحصؿ بعد اليندسة الكراثية عمى  -
 %(.31.75( كيمييا بعد البيكتكنكلكجيا كحصمت عمى نسبة)47.09%الكتب الثبلثة كىي)

 
نتائج تحميل محتوى مناىج العموم في ضوء القضايا الفرعية)فئات التحميل( ألبعاد القضايا ثانيًا: 

 قيد الدراسة.البيوتكنولوجية بمحتوى مناىج العموم 
 لنسب المئكية لمقضايا الفرعية ألبعاد القضايا البيكتكنكلكجيةالتكرارات كا الجدكؿ التالي يكضح
 قيد الدراسة.بمحتكل مناىج العمـك 

 (26الجدول رقم )
قيد النسب المئوية لمقضايا الفرعية ألبعاد القضايا البيوتكنولوجية بمحتوى مناىج العموم التكرارات و 

 الدراسة

 أبعاد
القضايا 
 الرئيسية

 القضايا الفرعية
 لتحميلفئات ا

 كتاب الصف
 المجموع

 العاشر التاسع الثامن

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

ولو 
وتكن

البي
 جيا

 %4.76 9 %4.76 9 %0 0 0 0 مفيوم البيوتكنولوجيا

 %26.98 51 %17.46 33 %0 0 %9.52 18 المادة الوراثية

ثية
ورا
ة ال

دس
لين
يا ا
وج
نول
تك

 

 %0.53 1 %0.53 1 %0 0 %0 0 فيوم  اليندسة الوراثيةم

 %4.23 8 %4.23 8 %0 0 %0 0 مفيوم الجين

 %2.65 5 %1.59 3 %0 0 %1.06 2 تخميق البروتين

 %19.05 36 %17.46 33 %0 0 %1.59 3 الشيفرة الوراثية

 DNA 1 0.53% 0 0% 19 10.05% 20 10.58%حمض 

RNA2.12 4 %2.12 4 %0 0 %0 0 حمض% 

 DNA 5 %2.65 0 0% 8 4.23% 13 6.88% تضاعف

DNA 0.53 1 %0.53 1 %0 0 %0 0 معاد االتحاد% 

 DNA 0 0% 0 0% 1 0.53% 1 0.53%نواقل 

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 طريقة تفاعل البممرة المتسمسل

ساخ
ستن

 اال
جيا
ولو
تكن

 

 %2.12 4 %2.12 4 %0 0 %0 0 مفيوم االستنساخ

 %1.59 3 %1.59 3 %0 0 %0 0 االستنساختقنية 

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 االستنساخ الجيني

 %2.12 4 %2.12 4 %0 0 %0 0 استنساخ الخبليا

 %1.06 2 %1.06 2 %0 0 %0 0 االستنساخ الجنيني

 %1.06 2 %1.06 2 %0 0 %0 0 فوائد االستنساخ

ولو 
وتكن

البي
 و 
جيا طب
ال

 

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 مشروع الجينيوم البشري

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 أىداف المشروع
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 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 المشروع أىمية

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 مفيوم العبلج بالجينات

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 سمبيات العبلج بالجينات

 %0.53 1 %0.53 1 %0 0 %0 0 تطبيقات العبلج بالجينات

 %0 0 %0  %0 0 %0 0 الخبليا الجذعية

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 تصنيع األعضاء البشرية

 و 
جية
ولو
البي
حة 

سم
 األ
جيا
ولو
تكن

ات
جين
ب ال

حر
 

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 مفيوم األسمحة البيولوجية

امثمو لكائنات حية دقيقة تستخدم كأسمحة 
 %1.59 3 %0.53 1 %0 0 %1.06 2 بيولوجية

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 مفيوم حرب الجينات

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 ميكانيكية التحميل الجيني

يئة
 الب
ا و
وجي

نول
وتك
البي

 

 %1.06 2 %1.06 2 %0 0 %0 0 المداواة الحيوية

 %0.53 1 %0.53 1 %0 0 %0 0 إدارة المخمفات

 %0.53 1 %0 0 %0 0 %0 0 عبلج التربة بالنباتات

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 المخصبات البيولوجية

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 عبلج ثقب األوزون

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 استخدام الكائنات الحية الدقيقة في تنقية المياه
استخدام الكائنات الحية الدقيقة في إنتاج 

 الطاقة
0 0% 0 0% 8 0% 8 4.23% 

راثيا
ة و

عدل
الم
ية 
غذ
األ

 

 %1.06 2 %0 0 %1.06 2 %0 0 زيادة إنتاجية النبات

 %0.53 1 %0.53 1 %0 0 %0 0 ت تتحمل مبيدات الحشائشنباتا

 %2.12 4 %0.53 1 %1.59 3 %0 0 تحسين خواص المنتجات الغذائية

 %0.53 1 %0.53 1 %0 0 %0 0 فاكية و خضروات دائما طازجة

 %0.53 1 %0 0 %0.53 1 %0 0 غريبة أوإنتاج أنواع من النباتات محسنة 

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 نباتات منتجة لممبيدات

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 مخاطر استخدام البيوتكنولوجيا في النبات

راثيا
ة و

عدل
الم
ت 
وانا
لحي
ا

 

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 زيادة إنتاجية الحيوانات

 %0.53 1 %0.53 1 %0 0 %0 0 تغيير خصائص المنتجات الحيوانية

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 إنتاج مركبات بيولوجية ىامة

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 زيادة قدرة الحيوانات عمى مقاومة المرض

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 المخاطر التي تسببيا الحيوانات المعدلة وراثيا

 %100 189 %80.42 152 %3.18 6 %16.4 31 المجموع 
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 كتشير نتائج الجدكؿ إلى ما يمي:
عمى اإلطبلؽ بمحتكل الكتب الثبلثة ىي القضايا الفرعية التي لـ تظير في أداة التحميؿ  -

االستنساخ الجيني، مشركع الجينيكـ البشرم، أىداؼ  :طريقة تفاعؿ البممرة المتسمسؿ،
المشركع، أىمية المشركع، مفيكـ العبلج بالجينات، سمبيات العبلج بالجينات، الخبليا 

رب الجينات تصنيع األعضاء البشرية مفيكـ األسمحة البيكلكجية مفيكـ ح -الجذعية
ميكانيكية التحميؿ الجيني المخصبات البيكلكجية، عبلج ثقب األكزكف، استخداـ الكائنات 
الحية الدقيقة في تنقية المياه، نباتات منتجة لممبيدات مخاطر استخداـ البيكتكنكلكجيا في 

اطر المخ ،زيادة قدرة الحيكانات عمى مقاكمة المرض ،النبات ،إنتاج مركبات بيكلكجية ىامة
 التي تسببيا الحيكانات المعدلة كراثيا.

القضايا الفرعية التي جاء تكرار ظيكرىا ضعيفا جدا في محتكل الكتب الثبلثة ىي: مفيـك  -
،مفيـك DNA . معاد االتحاد، نكاقؿ RNAاليندسة الكراثية ،تخميؽ البركتيف، حمض 

يني ، فكائد االستنساخ، االستنساخ، تقنية االستنساخ، استنساخ الخبليا .االستنساخ الجن
تطبيقات العبلج بالجينات، المداكاة الحيكية، إدارة المخمفات، عبلج التربة بالنباتات، زيادة 
إنتاجية النباتات ،نباتات تتحمؿ مبيدات الحشائش، تحسيف خكاص المنتجات الغذائية، 

تغيير فاكية ك خضركات دائما طازجة، إنتاج أنكاع مف النباتات محسنة أك غريبة، 
 (.%2.12%( إلى )0.53خصائص المنتجات الحيكانية. كتتراكح نسب تكرارىا ما بيف)

القضايا الفرعية التي حصمت عمى اعمى تكرارات كنسب مئكية ىي: المادة الكراثية  -
 DNAػ%( ثـ حمض ال19.05( يمييا الشيفرة الكراثية بنسبة)26.98%بنسبة)
 (. 10.58%بنسبة)

كثر الكتب الثبلثة تناكال لمقضايا الفرعية بحيث بمغ مجمكعيا جاء كتاب الصؼ العاشر ا -
 .%(50.98( قضية فرعية بنسبة )26)

 (9.8%قضايا فرعية بنسبة) (5جاء كتاب الصؼ الثامف في المرتبة الثانية حيث تضمف ) -
أما كتاب الصؼ التاسع فجاء في المرتبة األخيرة حيث تناكؿ قضيتيف فرعيتيف  -

 .(3.92%بنسبة)
الباحثة أف تدني محتكل مناىج العمكـ العامة األساسية لمقضايا البيكتكنكلكجية  إلى كترل 

عدـ اىتماـ كاضعي المنياج بتمؾ القضايا كقد يرجع ذلؾ إلى حداثة تمؾ المكضكعات كما 
تحتاجو مف تنكع أساليب كاستراتيجيات تدريسيا كالى افتقار برامج إعداد معمـ العمكـ إلى 

يات البيكتكنكلكجية حيث لـ تدمج إلى المساقات إال حديثا، كتتفؽ ىذه النتائج المفاىيـ كالتقن
(، كدراسة ََِٗ(، كدراسة معكض)ََِٗمع بعض الدراسات مثؿ دراسة الشيرم)

( مف حيث تدني محتكل ُُٗٗ(، كدراسة رضكاف)ََِْ(، كدراسة المكلك)ََِٖكامؿ)
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كجية. بناءن عمى ما تقدـ ينبغي تضميف مناىج العمكـ العامة األساسية لمقضايا البيكتكنكل
القضايا البيكتكنكلكجية في محتكل مناىج العمكـ عمى المراحؿ الدراسية المختمفة بحيث يتـ 

 تقديميا مع مستكيات مختمفة مع تنكع في عمؽ كصعكبة القضية.   
 

 إجابة السؤال الخامس لمدراسة و ينص عمى:
لمقضايا البيوتكنولوجية المتضمنة بمحتوى  ما مستوى فيم طمبة الصف العاشر األساسي

 مناىج العموم؟
تـ رصد درجات كؿ مف الطبلب ك الطالبات عمى اختبػار قيػاس مػدل فيػـ طمبػة الصػؼ طمبػة      

 الصػؼ العاشػر األساسػي لمقضػايا البيكتكنكلكجيػة المتضػػمنة بمحتػكل منيػاج العمػـك لمصػؼ العاشػػر، 
حسػاب مجمػكع الػدرجات لكػؿ مػف الػذككر كاإلنػاث كلمػذككر  كلبياف استجابات الطػبلب كالطالبػات تػـ

 كاإلناث معا كما ىك مكضح بالجداكؿ التالية: 
 
 لعينة الذكور :أوالً 

 (27جدول رقم )
مجموع الدرجات والمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لعينة الذكور 

 (264)ن = 

عدد  األبعاد
 األسئمة

مجموع ال
 االفتراضي

مجموع 
االنحراف  المتوسط الدرجات

 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي

 2 47.21 2.190 5.193 1371 2904 11 قضية البيوتكنولوجيا
 1 47.53 3.854 9.981 2635 5544 21 قضية تكنولوجيا اليندسة الوراثية

 3 38.48 1.203 1.924 508 1320 5 تكنولوجيا االستنساخ
كنولوجيا والبيئةالبيوت  3 792 304 1.152 0.841 38.38 4 

  45.63 6.402 4.563 4818 10560 40 الدرجة الكمية

 
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قضية تكنكلكجيا اليندسة الكراثية احتمت عمى المرتبة األكلى بكزف 

نسػػػػػبي  %( تمػػػػػى ذلػػػػػؾ قضػػػػػية البيكتكنكلكجيػػػػػا احتمػػػػػت عمػػػػػى المرتبػػػػػة الثانيػػػػػة بػػػػػكزف47.35نسػػػػػبي )
%( تمػػػػػى ذلػػػػػؾ قضػػػػػية تكنكلكجيػػػػػا االستنسػػػػػاخ احتمػػػػػت عمػػػػػى المرتبػػػػػة الثالثػػػػػة بػػػػػكزف نسػػػػػبي 47.21)
%( تمػػػػى ذلػػػػؾ قضػػػػية البيكتكنكلكجيػػػػا كالبيئػػػػة احتمػػػػت عمػػػػى المرتبػػػػة األخيػػػػرة بػػػػكزف نسػػػػبي 38.48)
 %(.45.63%(. كلقد كاف االىتماـ الكمي لمقضايا لدل الذككر )38.38)
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 :: لعينة اإلناثثانياً 
 (28رقم )  جدول

    مجموع الدرجات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لعينة اإلناث
 (285)ن= 

عدد  األبعاد
 األسئمة

المجموع 
 االفتراضي

مجموع 
االنحراف  المتوسط الدرجات

 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي

 1 51.32 1.879 5.646 1609 3135 11 قضية البيوتكنولوجيا
 2 45.50 3.390 9.554 2723 5985 21 قضية تكنولوجيا اليندسة الوراثية

 4 36.21 1.222 1.811 516 1425 5 تكنولوجيا االستنساخ
 3 40.23 0.849 1.207 344 855 3 البيوتكنولوجيا والبيئة

  45.54 5.457 4.555 5192 11400 40 الدرجة الكمية

 
ؿ السػػابؽ أف قضػػية البيكتكنكلكجيػػا احتمػػت عمػػى المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي يتضػػح مػػف الجػػدك       

%( تمػػى ذلػػؾ قضػػية تكنكلكجيػػا اليندسػػة الكراثيػػة احتمػػت عمػػى المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي 51.23)
%( تمػػػػػى ذلػػػػػؾ قضػػػػػية البيكتكنكلكجيػػػػػا كالبيئػػػػػة احتمػػػػػت عمػػػػػى المرتبػػػػػة الثالثػػػػػة بػػػػػكزف نسػػػػػبي 45.50)
كنكلكجيػػػػا االستنسػػػػاخ احتمػػػػت عمػػػػى المرتبػػػػة األخيػػػػرة بػػػػكزف نسػػػػبي %( تمػػػػى ذلػػػػؾ قضػػػػية ت40.23)
 %(.45.54%(. كلقد كاف االىتماـ الكمي لمقضايا لدل لئلناث )36.21)
 

 :: العينة الكميةثالثاً 
 ( 29جدول رقم )

مجموع الدرجات والمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لعينة 
 (549=  الدراسة )ن

عدد  األبعاد
 األسئمة

المجموع 
 االفتراضي

مجموع 
االنحراف  المتوسط الدرجات

 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي

 1 49.35 2.045 5.428 2980 6039 11 قضية البيوتكنولوجيا
 2 46.47 3.624 9.760 5358 11529 21 قضية تكنولوجيا اليندسة الوراثية

 4 37.30 1.213 1.865 1024 2745 5 تكنولوجيا االستنساخ
 3 39.34 0.845 1.180 648 1647 3 البيوتكنولوجيا والبيئة

  45.58 5.925 4.558 10010 21960 40 الدرجة الكمية
 

يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أف قضػػػػية البيكتكنكلكجيػػػػا احتمػػػػت عمػػػػى المرتبػػػػة األكلػػػػى بػػػػكزف نسػػػػبي 
ثيػػة احتمػػت عمػػى المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي %( تمػػى ذلػػؾ قضػػية تكنكلكجيػػا اليندسػػة الكرا49.35)
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%( تمػػػػػى ذلػػػػػؾ قضػػػػػية البيكتكنكلكجيػػػػػا كالبيئػػػػػة احتمػػػػػت عمػػػػػى المرتبػػػػػة الثالثػػػػػة بػػػػػكزف نسػػػػػبي 46.47)
%( تمػػػػى ذلػػػػؾ قضػػػػية تكنكلكجيػػػػا االستنسػػػػاخ احتمػػػػت عمػػػػى المرتبػػػػة األخيػػػػرة بػػػػكزف نسػػػػبي 39.34)
 %(.45.58ة )%(. كلقد كاف االىتماـ الكمي لمقضايا لدل عينة الدراس37.30)

 : ألكلىلئلجابة عمى الفرضية اك 
 

 لمقضايا البيوتكنولوجية                                                                                        ال يصل مستوى فيم طمبة الصف العاشر األساسي 
 (. 75%)إلى حد الكفاية 

 t. test one sampleتـ استخداـ اختبار 
تظير النتػائج كمػا ىػك ك ك كما تـ حساب المتكسط الحسابي كالمتكسط النسبي ك االنحراؼ المعيارم 

 .(30مكضح في الجدكؿ رقـ )
 

 (30جدول رقم ) 
 (549المتوسط الحسابي و الوزن النسبي و االنحراف المعياري لدرجات العينة )ن= 

 ٔٗ.ُ( = َٓ.َ( كعند مستكل داللة )ْٕٓحرية )قيمة "ت" الجدكلية عند درجة 
 ٖٓ.ِ( = َُ.َ( كعند مستكل داللة )ْٕٓقيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 
%( كلقػد كانػت 75يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد داللة إحصائية في الذككر عند حد الكفايػة)

لصػػؼ العاشػػر لمقضػػايا الفػػركؽ لصػػالح المتكسػػط االفتراضػػي أم انػػو ال يرتقػػي مسػػتكل فيػػـ طػػبلب ا
 %(75)إلىالبيكتكنكلكجية 

%( 75ك يتضػػح أيضػػا مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد داللػػة إحصػػائية فػػي اإلنػػاث عنػػد حػػد الكفايػػة)
كلقد كانت الفركؽ لصالح المتكسط االفتراضي أم انو ال يرتقي مستكل فيـ طالبات الصؼ العاشػر 

 %(75لمقضايا البيكتكنكلكجية إلى)

 عدد  الجنس
 الطمبة

 الدرجة 
 الكمية

المتوسط 
 الوزن راف المعيارياالنح الحسابي

 مستوى الداللة "ت" النسبي % 

 َُ.َدالة عند  29.821 % 45.63 6.402 18.250 10560 264 ذككر

 َُ.َدالة عند  36.448 45.54 %  5.457 18.218 11400 285 إناث
عينة 
 َُ.َدالة عند  33.149 45.58% 5.925 4.558 21960 549 الدراسة
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%(، كالػكزف النسػبي ّٔ.ْٓلسػابؽ أف الػكزف النسػبي لػدرجات الػذككر كػاف )يتبيف مف الجػدكؿ ا
( ممػػػا يحقػػػؽ صػػػحة فرضػػػية 75%%(.كىػػػي اقػػػؿ مػػػف حػػػد الكفايػػػة )ْٓ.ْٓلػػػدرجات اإلنػػػاث كػػػاف )

 الدراسة.
كما تـ حساب المجمكع االفتراضي لدرجات كؿ مف الذككر ك اإلناث عمى االختبػار ككػؿ كذلػؾ 

 مف خبلؿ المعادلة اآلتية :
 الدرجة الكمية لبلختبار× مجمكع االفتراضي = عدد الطبلب ال
 

(. كمػف ثػـ تػـ 11400( ، أما لئلناث فقد كػاف )10560كقد كاف المجمكع االفتراضي لمذككر )
كبالنظر إلى النتائج بشكؿ عاـ  ،حساب الكزف النسبي لكؿ مف الذككر ك اإلناث عمى االختبار ككؿ

لعاشػر لمقضػايا البيكتكنكلكجيػة المتضػمنة فػي محتػكل منيػاج يتبيف تػدني مسػتكل فيػـ طمبػة الصػؼ ا
( ك بػذلؾ تػـ قبػكؿ الفرضػية الصػفرية 75%حد الكفايػة ) إلىالصؼ العاشر األساسي فيي لـ تصؿ 

لمقضػايا البيكتكنكلكجيػة إلػى ال يصؿ مستكل فيـ طمبػة الصػؼ العاشػر األساسػي  كالتي نصت عمى"
(، كدراسػة ََِٗمػع بعػض الدراسػات مثػؿ دراسػة الشػيرم)، كتتفػؽ ىػذه النتػائج (75%)حد الكفايػة 
  (.ُٗٗٗ(، السعكدم)ََِِعبد الفتاح)

 
 وترجع الباحثة ىذا التدني في فيم القضايا البيوتكنولوجية إلى:

 معالجة ىذه المكضكعات معالجة ثانكية  -
 تدني مستكل تكافر ىذه القضايا في محتكل منياج العمكـ العامة قيد الدراسة -
التدني إلى األساليب التدريسية لممحتكل العممي فيي تقدـ ىذه القضايا بصكرة قد يرجع  -

غير كظيفية بحيث تجعؿ الطالب غير مدرؾ ألىمية البيكتكنكلكجيا في الحياة الكاقعية. 
كذلؾ أف التدريس مف اجؿ الفيـ يتطمب إتاحة الفرصة لمطمبة لبلنغماس في التعمـ ك 

 عمكمات بأنفسيـ .البحث ك التقصي لمتكصؿ إلى الم
قد يرجع التدني إلى انخفاض مستكل كعي معمـ العمكـ لتمؾ القضايا ك اتجاىاتو نحك طرؽ  -

 حيث أنيا لـ تدمج في المساقات إال حديثا.تدريسيا 
 

لممتعمميف عف طريؽ منياج العمكـ لفيـ ك مناقشة القضايا  ةكترل الباحثة أنو يجب تتاح الفرص
تقديميا بمستكيات مختمفة مف اجؿ إعداد طمبة يكاكبكف التطكرات الحديثة البيكتكنكلكجية بحيث يتـ 
 كيتفاعمكف معيا بإيجابية. 
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 إجابة السؤال السادس لمدراسة و ينص عمى:
( فـي مـدى فيـم طمبـة ≤ α0.05ىـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة )

 لى الجنس؟الصف العاشر األساسي لمقضايا البيوتكنولوجية تعزى إ
 

 كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية التالية :
( في مدى فيم طمبة الصف ≤ α0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )   

 العاشر األساسي لمقضايا البيوتكنولوجية تعزى إلى الجنس
ختبػار لكػؿ مػف الطػبلب ك كالختبار ىذا الفرض تـ إيجاد مجمكع اإلجابات الصحيحة لفقرات اال

لمعينػات   t – testالطالبػات لكػؿ بعػد مػف أبعػاد القضػايا البيكتكنكلكجيػة كقػد تػـ اسػتخداـ اختبػار 
المسػػتقمة لمعرفػػة مػػدل كجػػكد فػػركؽ بػػيف متكسػػط إجابػػات كػػؿ مػػف الطػػبلب ك الطالبػػات لكػػؿ بعػػد مػػف 

باسػػتخداـ  ةالباحثػػ تقامػػكلمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا  الفػػرض أبعػػاد القضػػايا ك ليػػذه القضػػايا مجتمعػػة 
 ( يكضح ذلؾ:31"  كالجدكؿ )T. testاختبار "
 

 ( 31جدول ) 
 نتائج اختبار الختبار داللة الفروق في القضايا البيوتكنولوجية لمذكور واإلناث 

 ( فقرة46عدد فقرات االختبار)

االنحراف  المتوسط العدد الجنس المجاالت
 لداللةمستوى ا قيمة الداللة قيمة "ت" المعياري

 قضية البيوتكنولوجيا
 2.190 5.193 264 ذكر

 َُ.َدالة عند  0.009 2.603
 1.879 5.646 285 أنثى

قضية تكنولوجيا اليندسة 
 الوراثية

 3.854 9.981 264 ذكر
غير دالة  0.168 1.380

 3.390 9.554 285 أنثى إحصائيان 

 تكنولوجيا االستنساخ
 1.203 1.924 264 ذكر

غير دالة  0.273 1.098
 1.222 1.811 285 أنثى إحصائيان 

 البيوتكنولوجيا والبيئة
 0.841 1.152 264 ذكر

غير دالة  0.442 0.769
 0.849 1.207 285 أنثى إحصائيان 

 المجموع
 6.402 18.250 264 ذكر

0.064 0.949 
غير دالة 
 5.457 18.218 285 أنثى إحصائياً 

 ٔٗ.ُ( = َٓ.َ( كعند مستكل داللة )ْٕٓعند درجة حرية )قيمة "ت" الجدكلية 
 ٖٓ.ِ( = َُ.َ( كعند مستكل داللة )ْٕٓقيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
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يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػػة "ت" المحسػػكبة اقػػؿ مػػف قيمػػة "ت" الجدكليػػة فػػي جميػػع 
كجيػا ، كىػذا يػدؿ عمػى عػدـ كجػكد فػركؽ أبعاد االختبار كالدرجة الكمية لبلختبػار، عػدا بعػد البيكتكنكل
 ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس )ذككر، إناث(.

يتضح أيضػا مػف الجػدكؿ السػابؽ أف قيمػة "ت" المحسػكبة أكبػر مػف قيمػة "ت" الجدكليػة فػي 
بعد البيكتكنكلكجيػا، كىػذا يػدؿ عمػى كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تعػزل لمتغيػر الجػنس )ذكػكر، 

 د كانت الفركؽ لصالح اإلناث.كلق( إناث
 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية :
قؿ مف قيمة أالمحسكبة  قيمة "ت"يتضح أف  (31مف خبلؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ رقـ )   
، كىذا يدؿ البيوتكنولوجياالجدكلية في جميع أبعاد االختبار كالدرجة الكمية لبلختبار عدا بعد  "ت"

كترجع الباحثة سبب  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس)ذككر، إناث(. عمى عدـ
 ذلؾ إلى:

 .سيف لـ يتعرض لخبرات سابقة تتعمؽ ببعض القضايا البيكتكنكلكجيةنأف كبل الج -
عدـ تكفير فرص المشاركة الفعالة لكبل الجنسيف لبناء معرفتيـ بأنفسيـ مما يحقؽ تعمـ ذم  -

  معنى.  
 .البيئة التعميمية التي يتعرض ليا كبل الجنسيف تشابو -

 
 توصيات الدراسة:

 في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة من نتائج توصي الباحثة بما يمي :
إثراء محتكل منياج العمكـ بالقضايا البيكتكنكلكجية التي أكصى بيا المحكمكف في القائمة  .ُ

 .كالتي لـ يتـ تناكليا في محتكل منياج العمـك العامة 
التركيز عمى بعض القضايا التي تـ تناكليا في محتكل منياج العمكـ العامة بصكرة ضعيفة  .ِ

 جدان.
عقد دكرات تدريبية لمعممي العمكـ أثناء الخدمة تتناكؿ القضايا البيكتكنكلكجية كتطبيقاتيا  .ّ

 المختمفة.
ـ تدريب المعمميف عمى التدريس كفقا ألساليب ك استراتيجيات تؤكد عمى ربط العم .ْ

 .كالتكنكلكجيا ك تحقيؽ إيجابية المتعمـ نحك القضايا البيكتكنكلكجية
تطكير برامج إعداد معممي العمكـ مف خبلؿ تناكؿ بعض القضايا البيكتكنكلكجية في تمؾ  .ٓ

 .البرامج كتطبيقاتيا
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تطكير محتكل مناىج العمكـ بتضميف ك دمج القضايا البيكتكنكلكجية ضمف مكضكعات  .ٔ
 .ـ العامة أك كمكضكعات مستقمة تتناكؿ تمؾ القضايامحتكل مناىج العمك 

 
 مقرتحات الدراسة:

 في ضوء أىداف الدراسة و ما أسفرت عنو من نتائج يمكن اقتراح إجراء البحوث التالية:
دراسة فعالية برامج محكسبة مقترحة لطمبة التعميـ العاـ في اكتساب القضايا البيكتكنكلكجية  .ُ

  .كاتجاىاتيـ نحكىا
فعالية استراتيجيات ك مداخؿ تدريسية حديثة في تنمية فيـ طمبة التعميـ العاـ لمقضايا تقكيـ  .ِ

 .البيكتكنكلكجية
دراسة لتصكر مقترح لبرامج تعميمية لطمبة التعميـ العاـ في ضكء بعض القضايا  .ّ

 البيكتكنكلكجية ك فعاليتيا في تنمية متغيرات مختمفة
ا البيكتكنكلكجية ك فعاليتيا في اكتساب الطمبة دراسة بناء كحدات دراسية في ضكء القضاي .ْ

  .ليذه القضايا
دراسة إثراء محتكل مناىج العمكـ ببعض القضايا البيكتكنكلكجية بما يتناسب مع عمر  .ٓ

 الطالب كالمرحمة التعميمية.
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 قائمة املراجع

 أوال :املراجع باللغة العربية

مقترح لمناىج العمكـ بالمرحمة اإلعدادية في ضكء  (: "تصكرَََِرجب) مجدم إسماعيؿ، -ُ
المؤتمر العممي الرابع  مستحدثات التربية العممية كتدريس العمكـ لمقرف الكاحد ك العشريف"،

الجمعية المصرية لمتربية العممية _  (،َََِأغسطس  ّ-يكليك ّ)ا ع""التربية العممية لمجمي
 جامعة عيف شمس _ العباسية.

، دار الفكر لمطباعة كالنشر، االستنساخ بين الحقيقة والخيال(:ََِٕإنشاصي، ىناء نزار ) -ِ
 عماف، األردف.

عموم مناىج البحث وطرق التحميل اإلحصائي في ال (:ُُٗٗأبك حطب، فؤاد كصادؽ ،آماؿ) -ّ
 ، مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة.النفسية والتربوية واالجتماعية

(:"أثر تدريس كحدة في الجينيـك عمى تنمية فيـ بعض القضايا ََِّمحمد ) أبك الفتكح، -ْ
و السابع" نحالمؤتمر العممي البيكأخبلقية كبعض القيـ البيكلكجية لدل الطبلب المعمميف" 

(، جامعة عيف ََِّيكليك َّ -ِٕ")مصرية لمتربية العمميةتربية عممية أفضل الجمعية ال
 اإلسماعيمية. -شمس

الثانكية (:"فاعمية برنامج مقترح لتطكير منيج األحياء في المرحمة ََُِأبك الفتكح، محمد ) -ٓ
 ـ(،ََُِأغسطس ُ-يكليكِٗ)ة العممية لممواطنة"الخامس "التربير العممي ,المؤتم"

 اإلسكندرية. –جامعة عيف شمس-مميةالجمعية المصرية لمتربية الع

(:"أثر برنامج أثرائي قائـ عمى أسمكب حؿ المشكبلت باستخداـ ََِٗأبك زيد، عمرك صالح) -ٔ
الكمبيكتر في تدريس األحياء عمى اكتساب ميارات حؿ المشكبلت كالتحصيؿ المعرفي كالتفكير 

، كمية غير منشورةرسالة دكتوراه المتشعب لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم المتفكقيف" 
 التربية، جامعة المنيا.

، الطبعة الثالثة، مطبعة البحث التربوي عناصره مناىجو أدواتو(:ُٕٗٗاألغا، إحساف) -ٕ
 المقداد، غزة.
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،الطبعة الثالثة،  مقدمة في تقييم البحث التربوي(: ََِّاألغا، إحساف كاألستاذ محمكد ) -ٖ
 غزة. 

وجيا الحيوية النباتية زراعة األنسجة و التكنول(:ُٗٗٗالبحر، محمد كماؿ كآخركف) -ٗ
 ، الشركة العربية لمنشر كالتكزيع، القاىرة .اليندسة الوراثية

 ، دار الرشاد ،القاىرةعصر الجينات(:ََُِالجمؿ، عبد الباسط ) -َُ

 ، دار الرشاد القاىرة.اليندسة الوراثية وأبحاث البيئة(:َََِالجمؿ، عبد الباسط ) -ُُ

 ،دار الفكر العربي ،القاىرة البيوتكنولوجي: (ََِٖالجنزكرم، منير عمي) -ُِ

 ،دار الفكر العربي ،القاىرة. الجينيوم(: ََِٖالجنزكرم، منير عمي) -ُّ

، مطابع العصر الجينومي, استراتيجيات المستقبل البشري(: ََِّالخمؼ، مكسى) -ُْ
 السياسة، الككيت.

 ، داراصرةالمع الطبية القضايا(:ََِٔ)يكسؼ عمي الديف، المحمدم محي عمي داغي، -ُٓ
 لبناف. الثانية، الطبعة اإلسبلمية، البشائر

، سمسمة عالـ المعرفة، الوراثة واإلنسان أساسيات الوراثة البشرية والطبية الربيعي، -ُٔ
 (، الككيت.ََُالمجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، العدد)

ة في ضكء (:"تطكير منيج البيكلكجيا في المرحمة الثانكيُٓٗٗرضكاف، إيزيس محمكد) -ُٕ
 ، كمية التربية، جامعة عيف شمس.رسالة دكتوراه غير منشورةالتكنكلكجيا الحيكية" 

 ، ترجمة فؤاد شاىيف، عكيدات، لبناف.البصمات الوراثية(: ََِّركجيو، فيميب) -ُٖ

عادة تشكيل العالم(: ُٗٗٗريفكف، جيرمي) -ُٗ ، مركز قرن التقنية الحيوية تسخير الجينات وا 
 لبحكث االستراتيجية، أبك ظبي.اإلمارات لمدراسات كا

(:"التغيرات العممية ك التكنكلكجية المتكقعة في مطمع القرف ََِِجماؿ عبد ربو ) الزعانيف، -َِ
مجمة الجامعة  الحادم كالعشريف في المجتمع الفمسطيني كدكر التربية العممية في مكاجيتيا "،

 غزة. العدد الثاني، المجمد العاشر، اإلسبلمية,

 ، عالـ الكتب، القاىرة تدريس العموم لمفيم رؤية بنائية (:ََِْعبد الحميد ) زيتكف، كماؿ -ُِ
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 دار ،ِ ط ، التربية في والتقويم القياس مبادئ( :  ُٖٗٗ)  ىشاـ كعمياف، نادر الزيكد، -ِِ

 .األردف الفكر

(:"الكفايات البلزمة لمعمـ العمكـ في ضكء متطمبات مقترحة لتدريس العمـك ُٕٗٗالسايح،) -ِّ
"التربية العممية لمقرن الواحد  األولالمؤتمر العممي التعميـ العاـ )رؤية مستقبمية("بمراحؿ 

 اإلسكندرية. –الجمعية المصرية لمتربية العممية  (، ُٕٗٗأغسطسُّ-َُوالعشرين")

، دار مدخل إلى تطبيقات اليندسة الوراثية في الطب العدلي(: َُُِالسعدم ،عمي حمكد) -ِْ
 صفاء، عماف.

" فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ الذاتي في  (:ُٗٗٗعبد اليادم ) السعكدم منى -ِٓ
تنمية فيـ بعض المستحدثات التكنكلكجية البيكلكجية ك القيـ ك االتجاىات نحكىا لدل الطالبة 

 ؿ.العدد األك ،المجمد الثاني،  مجمة التربية العممية -المعممة )شعبة بيكلكجي(بكمية البنات"

(: "تقييـ مخرجات برنامج إعداد ََِٓبشي، عيسى، ىناء عبد العزيز)سميماف، ماجدة ح -ِٔ
مجمة التربية معمـ العمكـ البيكلكجية بكمية التربية في ضكء البنية المفاىيمية لعمـ البيكلكجي" 

 ، العدد الثالث. ف، المجمد الثامالعممية

ئية و تكنولوجيا التربية العممية و البي(: ََِٔالسيد، يسرم، كعميرة، إبراىيـ بسيكني) -ِٕ
 ،عالـ الكتب الحديث، عماف، األردف.التعميم 

(:"مع ثكرة العمكـ البيكلكجية ىؿ نحف في حاجة إلى تربية ُٖٗٗمحمد عبد الحميد) شاىيف، -ِٖ
-ِ)"21د معمم العموم لمقرنالثاني "إعداالمؤتمر العممي " بيكلكجية،

 العباسية. –شمسجامعة عيف –المصرية لمتربية العممية (،الجمعيةُٖٗٗأغسطسٓ

(:"فاعمية برنامج قائـ عمى مدخؿ التحميؿ األخبلقي في تنمية فيـ ُٖٗٗأحمد مختار) شبارة، -ِٗ
المؤتمر  معممي البيكلكجيا في أثناء الخدمة لبض القضايا البيكأخبلقية كاتجاىاتيـ نحكىا،

ة ( الجمعية المصري ُٖٗٗأغسطس  ٓ-ِ) "21العممي الثاني "إعداد معمم العموم لمقرن
 العباسية. –جامعة عيف شمس–لمتربية العممية 

مجمة أسيوط (: "التطبيقات الحديثة لمبيكتكنكلكجيا في الزراعة" ََِٔشتيكم ،مسعد مسعد) -َّ
 العدد الثبلثكف.      لمدراسات البيئية
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مجمة (:"اليندسة الكراثية في الحيكانات األىداؼ ك المخاطر" ََِٓشتيكم، مسعد مسعد) -ُّ
 كالعشركف . عالعدد التاس -البيئيةأسيوط لمدراسات 

،الدار  معجم المصطمحات التربوية و النفسية(:ََِّشحاتة، حسف كالنجار، زينب) -ِّ
 المصرية المبنانية، القاىرة، مصر.

تقويم محتوى كتب األحياء بالمرحمة الثانوية في ضوء (:"ََِٗ،محمد صالح) الشيرم -ّّ
جامعة أـ القرل، المممكة العربية  كراه،رسالة دكت مستحدثات عمم األحياء و أخبلقياتيا"

 السعكدية.

(:"مناىج العمـك ك الثقافة العممية في ضكء متطمبات العصر ََِّمحمد إبراىيـ ) الصانع، -ّْ
يكليك ِِ-ُِ" )ج التعميم واإلعداد لمحياة المعاصرةعشر "مناىالمؤتمر العممي الخامس 

 عيف شمس.-الضيافة دار -الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس (،ََِّ

تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية, مفيومو, أسسو (:ََِْطعيمو، رشدم أحمد) -ّٓ
 ، دار الفكر العربي ،القاىرة,استخداماتو

( :" دراسة مقارنة لمدل تمكف كؿ مف متخرجي كميات التربية ك كميات ََِِطميمات،ىالة ) -ّٔ
 المجمد الخامس، العدد األكؿ. ،مميةمجمة التربية الع العمـك مف مفاىيـ عمـ البيكلكجي"

(: "فاعمية برنامج مقترح في تعميـ بعض مكضكعات كقضايا ََِّسعد خميفة ) عبد الكريـ، -ّٕ
اليندسة الكراثية كاالستنساخ المثيرة لمجدؿ في تنمية التحصيؿ ك التفكير الناقد كبعض القيـ 

 ة الثانكية العامة بسمطنة عمافالمرتبطة بأخبلقيات عمـ األحياء لدل الطمبة اليكاة بالمرحم
( الجمعية ََِّيكليك  َّ -ِٕ") المؤتمر العممي السابع "نحو تربية عممية أفضل"

 اإلسماعيمية .-جامعة عيف شمس -المصرية لمتربية العممية 

(:" فعالية التعمـ الذاتي السمعي في دراسة كحدة في الثقافة َََِعبد الفتاح ،ىدل ) -ّٖ
( بكميات التربية البيكلكجية عمى التحص يؿ الدراسي لدل طبلب شعبة التعميـ االبتدائي )عمـك

 المجمد الثالث، العدد الثالث . ،مجمة التربية العممية،

(:"فعالية استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في ََِٓعبد الكىاب، فاطمة محمد) -ّٗ
عممية لدل تبلميذ الصؼ تحصيؿ العمكـ ك تنمية بعض ميارات التعمـ مدل الحياة ك الميكؿ ال

 الخامس االبتدائي"
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 ، كمية التربية، الجامعة األردنية.القياس و التقويم التربوي(:ُٖٖٗأحمد) فعبيدات، سميما -َْ

دار , اليندسة الوراثية المتقدمة األسس و التطبيقات(:ََُِالعبيدم، إياد محمد ) -ُْ
 المسيرة، عماف، األردف

البيولوجي الطريق الطويمة نحو دولمي  لاإلستنسا (:ََُِالعبيدم ،إياد محمد ) -42
 .دار المسيرة، عماف، األردف, واالستنساخ البشري 

المفاىيـ  (:"فاعمية كحدة مقترحة لتضميف بعضََِِعزت عبد الرؤكؼ ) عمي، -ّْ
البيكتكنكلكجية الزراعية بمقرر البساتيف في تنمية تحصيؿ طبلب الصؼ األكؿ الثانكم الزراعي 

( أغسطس  ُٖالعدد ) دراسات في المناىج و طرق التدريسنكلكجية" ك نمك قيميـ البيكتك
 ـ.ََِِ

(:"كعي معممي العمكـ الزراعية قبؿ الخدمة بقضايا ََُِ)عزت عبد الرؤكؼ ،عمي -ْْ
مناىج التعميم و " الثالث عشرالمؤتمر العممي مستحدثات التكنكلكجيا الحيكية الزراعية " 

لممناىج ( الجمعية المصرية ََُِيكليك  ِٓ -ِْ") رةالثورة المعرفية و التكنولوجية المعاص
 .جامعة عيف شمس، ك طرؽ التدريس، دار الضيافة

(:"فاعمية برنامج محكسب في تنمية التنكر البيكلكجي لدل ََِٖعمياف ،حكمت عايش ) -ْٓ
رسالة الطمبة المعمميف بجامعة األقصى ك اتجاىاتيـ نحك المستحدثات البيكلكجية" ، 

برنامج الدراسات العميا المشترؾ جامعة عيف شمس ،جامعة  - نشورةماجستير غير م
 األقصى.

(:"فاعمية تدريس كحدة مقترحة في التكنكلكجيا الحيكية ََِٕالعميمي، صبرم محمد ) -ْٔ
جتماعية لدل طبلب المرحمة  باستخداـ نمكذج قائـ عمى لعب الدكر لتنمية بعض القيـ البيكا 

 المجمد العاشر العدد الثاني . العمميةمجمة التربية الثانكية بميبيا "،

، مبادئ اإلحصاء في التربية وعمم النفس اإلحصاء التحميمي(: ُٕٗٗعدس، عبد الرحمف) -ْٕ
 ، عماف، دار الفكر لمطباعة ك النشر ِط

(: "برنامج لتدريب معممي العمكـ البيكلكجية مف بعد في تدريس ََِْغانـ، تفيدة سيد) -ْٖ
رسالة دكتوراه غير ايا البيكلكجية المعاصرة كأثره عمى طبلبيـ" المفاىيـ ك التطبيقات ك القض

 ، كمية التربية، عيف شمس.منشورة

، إدارة النشر التقنية الحيوية في حياتنا المعاصرة(: ََِٕقنديؿ، صالح عبد الحميد ) -ْٗ
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 العممي كالمطابع، جامعة الممؾ سعكد، الرياض. 

د الديف خرفاف، مطابع الكطف، عالـ ، ترجمة سعرؤى مستقبمية(: ََُِكاكاك، ميتشك) -َٓ
 ، الككيت. َِٕالمعرفة، العدد

القائمة عمى التعمـ التعاكني في  Jigsaw(:" فاعمية استراتيجية ُٗٗٗكامؿ، آماؿ ربيع) -ُٓ
اكتساب الطبلب المعمميف شعبة الفيزياء بعض المفاىيـ البيكلكجية المتطمبة لتدريس العمكـ" 

أبك سمطاف  -فندؽ بالما عموم لمقرن الواحد و العشرينالمؤتمر العممي الثالث مناىج ال
ـ الجمعية المصرية لمتربية العممية المجمد الثاني جامعة عيف شمس ُٗٗٗيكليك  ِٖالى ِٓ

 العباسية.

(:"االتجاىات الحديثة في تدريس التقنيات المستحدثة في مجاؿ ََِٖكامؿ، آماؿ ربيع) -ِٓ
 ،عدد خاص. بيقيةالمجمة العمانية لمعموم التطالبيكلكجي" 

 ، دار صفاء ،عماف ،األردف.مقدمة في عمم األحياء الجزيئي(:َََِالكبيسي، خالد ) -ّٓ

 ، المكتبة الكطنية، عماف، األردف.اإلنسان والمستقبل(: ُٔٗٗالكرمي، زىير محمكد) -ْٓ

لشفرة الوراثية لئلنسان القضايا العممية و (: إُٗٗكيفمس، دانيؿ ك ىكد ليركم) -ٓٓ
، عالـ ُِٕ، ترجمة أحمد مستجير، رقـ السمسمة وع الجينيوم البشرياالجتماعية لمشر 

 المعرفة.

، ة، الدار المصرية المبنانياالستنساخ بين العمم والدين (:ُٕٗٗمصباح، عبد اليادم) -ٔٓ
 القاىرة.

تنمية الجوانب األكاديمية و الوجدانية المرتبطة (: "ُٖٓٗمطاكع، ضياء الديف محمد) -ٕٓ
" دكتكراه غير منشكرة وجية لدى الطبلب المعممين شعبة البيولوجيببعض المستحدثات البيول

 كمية التربية، جامعة المنصكرة.

(:"إعادة بناء كحدة في مادة البيكلكجي لمصؼ األكؿ الثانكم ََِٖمعكض، ليمى إبراىيـ ) -ٖٓ
 في ضكء المستحدثات البيكتكنكلكجية كفقا لنمكذج التعمـ البنائي كفاعميتيا في تنمية التفكير

دراسات في الناقد كالتحصيؿ المعرفي ك االتجاه نحك دراسة البيكلكجي لدل الطبلب " 
 ( كمية التربية، جامعة عيف شمس.ُِْالعدد) المناىج و طرق التدريس
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،الطبعة الثالثة، دار  القياس والتقويم في التربية وعمم النفس(: ََِٓممحـ، سامي محمد) -ٗٓ
 المسيرة، عماف ،األردف.

(: مستكل تناكؿ محتكل مقررات العمـك بالمرحمة الثانكية في ََِٗيصؿ صيفاف)المقيطرم، ف -َٔ
, رسالة الجميكرية اليمنية لمقضايا كالمشكبلت المرتبطة بالعمـ كالتقنية كالمجتمع كالبيئة

 ، كمية التربية، جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكديةدكتوراه غير منشورة

، جامعة الشارقة، مبادئ القياس و التقويم في التربية(:ََِٗالمنيزؿ ،عبد اهلل فبلح ) -ُٔ
 اإلمارات العربية المتحدة.

مقترحة لتجييز المعمكمات في تدريس  استراتيجية(: "فاعمية ََِِرجب السيد) المييى، -ِٔ
المستحدثات البيكلكجية لدل طمبة كميات التربية تخصص عمكـ ذكم أساليب التعمـ المختمفة"، 

 ،المجمد الخامس ،العدد األكؿ. مجمة التربية العمميةة، لمتربية العممي الجمعية المصرية
(:أثر استخداـ استراتيجية أكلنر لتدريس القضايا الجدلية في ََِٖلطؼ اهلل، نادية سمعاف) -ّٔ

دراسات في المناىج و  "مادة األحياء لتنمية قيـ المكاطنة لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم
 .ُِّالعدد طرق التدريس

(:"تقكيـ محتكل مناىج العمكـ الفمسطينية لممرحمة العميا مف ََِْلمكلك، فتحية صبحي )ا -ْٔ
المؤتمر التربوي األول "التربية في التعميـ األساسي في ضكء المستحدثات العممية المعاصرة "

 غزة.، ـ(،الجامعة اإلسبلميةََِْنكفمبر-ِْ- ِّ" )فمسطين وتغيرات العصر

(:"فاعمية برنامج مقترح في الثقافة البيكلكجية عمى ََِّالمجيد) الديف عبد الكسيمي ،عماد -ٓٔ
التحصيؿ ك تنمية ميارات التفكير الناقد ك االتجاىات نحك مادة البيكلكجيا لدل طبلب الصؼ 

( ديسمبر ُٗالعدد) دراسات في المناىج و طرق التدريسالثاني الثانكم )القسـ األدبي( "،
 ـ.ََِّ

اليندسة الوراثية صناعة الحياة من يتحكم في  في(:ُٖٓٗيككسيف، إدكارد) -ٔٔ
 ، ترجمة احمد مستجير، مكتبة غريب، القاىرة. البيوتكنولوجيا
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 (1ملحق رقم )
 أمساء انسادة احملكًني

سل
سم
الم

 

 مكاف العمؿ التخصص االسـ

مناىج كطرؽ تدريس ال دكتكراه في ألسطؿا د. إبراىيـ ُ
 الرياضيات 

 اإلسبلميةالجامعة 

مناىج ك طرؽ تدريس ال دكتكراه في عبد اهلل عبد المنعـد.  ِ
 العمـك

 القدس المفتكحة 

مناىج كطرؽ تدريس ال دكتكراه في عطا دركيشد.  ّ
 العمـك

  األزىرجامعة 

تدريس مناىج كطرؽ ال دكتكراه في األستاذمحمكد د.  ْ
 العمـك

  األقصىجامعة 

مناىج كطرؽ تدريس ال دكتكراه في جحجكح أبكيحيى د.  ٓ
 العمـك

  األقصىجامعة 

بكالكريكس عمـك فيزياء/دبمـك عالي  بك ندلأمحمد  ٔ
 مناىج ك طرؽ تدريس

مديرية  –مشرؼ تربكم  
 شرؽ غزة

 ية ك التعميـ كزارة الترب دكتكراه في المناىج ك طرؽ التدريس فتحي كمكب د.  ٕ
كمية  – اإلسبلميةالجامعة  تكنكلكجيا حيكية  - دكتكراه طارؽ البشتيد.  ٖ

قسـ التكنكلكجيا  –العمكـ 
 الحيكية 

مديرية  –مشرؼ تربكم   في المناىج ك طرؽ التدريس  دكتكراه جكاد الشيخ خميؿد.  ٗ
 شرؽ غزة

  -ء أحيا –مشرؼ تربكم  تربكية  إدارةماجستير  نزيو يكنس َُ
 رفح

مديرية  –مشرؼ تربكم   ماجستير مناىج ك طرؽ تدريس  ياسيف عبدك ُُ
 شرؽ غزة 
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مديرية  –مشرؼ تربكم   تربية عمـك –بكالكريكس  حاتـ إسماعيؿ  ُِ
 غزة غرب

مديرية  –مشرؼ تربكم   عمـك فيزياء –بكالكريكس  عماد محجز  ُّ
 غزة غرب

مدرسة عرفات الثانكية  يةبكالكريكس تحاليؿ طب فاطمة البدكيؿ ُْ
 لممكىكبيف

مدرسة عرفات الثانكية  تربية أحياء -بكالكريكس المعصكابي إبراىيـ ُٓ
 لممكىكبيف

مدرسة ذككر الزيتكف  فيزياء –عمكـ بكالكريكس  مدحت رستـ ُٔ
 "ا" اإلعدادية

 مدرسة دالؿ المغربي الثانكية ماجستير مناىج كطرؽ تدريس عمكـ  فداء الشكبكي ُٕ
 "أ"

  ماجستير مناىج كطرؽ تدريس عمـك ماضي إيماف ُٖ
 كزارة التربية ك التعميـ  دكتكراه في المناىج ك طرؽ التدريس فتحي كمكب  ُٗ
العميا  األساسيةمدرسة التفاح  تربية أحياء –بكالكريكس  دنيا أبك حميد َِ

 لمبنات  "ب"
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 (2ملحق رقم)

 بسى اهلل انرمحن انرحيى

 كيى أداة حتهيم احملخو حت
 

 ورػبٍ ..........................................................حفظه هللااألخ الدكتور الفاضل

 

 . السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو

 

 تقىم الجبحثخ / ػال سهُز خعُز ثذراسخ ثؼٌىاى :

 
 الصف طلبة فهن هدي و األساسية حلةللور العلىم هناهج بوحتىي الوتضونة البيىتكنىلىجية القضايا

 لها األساسي العاشر

 

ولتحقُق هذا الهذف أػذد الجبحثخ أداح تحلُل الوحتىي وقبئوخ ثبلقعبَب الجُىتكٌىلىخُخ 

الالسم تىافزهب ثوحتىي هٌبهح كتت الؼلىم للوزحلخ األسبسُخ  فٍ ظىء االغالع ػلً 

ؼزثُخ والؼلوُخ لذلك كبى هي الذراسبد السبثقخ والكتت والوزاخغ والوشزوػبد ال

العزورٌ تحذَذ هذي هالئوخ وحذاد وفئبد التحلُل وأهوُخ الوىظىػبد والقعبَب 

الوزتجطخ ثكل قعُخ هي القعبَب الجُىتكٌىلىخُخ لذا أرخى هي سُبدتكن التكزم ثبالغالع 

 ػلً هذٍ القبئوخ وتحذَذ هب َلٍ:

 لهذف.هذي هالئوخ وحذاد وفئبد و ظىاثػ التحلُل لتحقُق ا .1

 تحذَذ درخخ أهوُخ كل هىظىع أو قعُخ. .2

 هذي شوىلُخ القعبَب الزئُسُخ. .3

 هذي ارتجبغ القعبَب الزئُسُخ ثبلفزػُخ. .4

 الصحخ الؼلوُخ واللغىَخ. .5

 إهكبًُخ الحذف أو اإلظبفخ. .6

 وتفضلوا مني بقبول فـائق االحترام والتقدير
 عال زهري خضري / الباحثة 

 البيانات الشخصية للمحكم

 .....التخصص:.........................................االسم:..

 لعلمية:.....................جهةالعمل:........................االدرجة
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 (3ملحق رقم )

                                                                                                بسم اهلل الرحمن الرحيم
   تبار فيم القضايا البيوتكنولوجيةاخ

 زةــــــــــغ-ةـــــــــــــــة اإلسالميـامعـــــــــــــالج
 ا  ــــــــــــــــــات العليــــــــــــــية الدراســـــــــكل

 طرق التدريسمناىج و  القسم/
                                                                   الطالب /الطالبة ،،،

                                                                                  السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاتو.
 من فضمك اقرأ التعميمات التالية قبل البدء باإلجابة :

 نياج العمـك لمصؼ ييدؼ االختبار إلى تحديد مستكل فيمؾ لمقضايا البيكتكنكلكجية المتضمنة بمحتكل م
 العاشر األساسي.

  .تذكر أف االختبار كضع مف أجؿ الدراسة ك ليس لو عبلقة بدرجاتؾ 

  ( بندا اختباريا.40اقرأ األسئمة بعناية قبؿ اإلجابة كأجب عف جميع البنكد ك عددىا ) 

  .اختار بديؿ كاحد مف بيف البدائؿ األربعة التالية لكؿ سؤاؿ 

   أسفؿ رمز اإلجابة الصحيحة .  )×( اإلجابة بكضع رمز تفريغ إجابتؾ في بطاقة                      
               مثال:                                                                                       

                                                                                       من أشكال االستنساخ: -1
                                    الجنيني و الجسدي -الجنيني الجسدي   د -الجنيني ب_ الجسدي   ج -أ

 اسفل الرمز الصحيح  في ممحق بطاقة اإلجابة كما يمي:)×( بما أن اإلجابة الصحيحة ىي )د( فما عميك إال وضع الرمز 

 د ج ب أ رقم السؤال
ُ    × 

تذكر أن إجابتك الموضوعية و اىتمامك باالختبار سيساعد في الوقوف عمى مستوى فيمك لمقضايا البيوتكنولوجية 
 وسيساىم في تقديم خدمة لمبحث العممي.

 وشكرا لحسن اىتمامكم

 الباحثة/ عال زىير خضير
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 ىو: DNAو  RNAالفرق بين  -1
 مكقع مجمكعة الفكسفات  -بترتيب السكر الخماسي                           - أ
 DNA كجكد اليكراسيؿ في -د                       RNAكجكد اليكراسيؿ في  -ج    

 حول نفسو بطريقة معينة حتى : DNAيمتف  -2
 يأخذ حيز أصغر في النكاة   -ال يتمزؽ بسيكلة                              ب - أ
 يحافظ عمى مككناتو مف التفاعبلت المختمفة  -د       يؤدم كظائفو بسيكلة                      -ج  

 تمعب إنزيمات الربط دورا ىاما في الثبات الوراثي لمكائنات الحية ألنيا : -3
 DNAتساىـ في نسخ  -ب               DNAتقكـ بإصبلح عيكب كتمؼ  - أ
 لكراثية تعمؿ عمى حفظ المعمكمات ا -تساعد في تضاعؼ المادة الكراثية               د -ج

 : ما عداكل مما يمي من أنواع الحمض النووي الرايبوزي  -4
                 الناقؿ RNA   -الرسكؿ                                   ب RNA    -أ
 السيتكببلزمي RNA  -الرايبكسكمي                               د RNA  -ج

الكروماتيدتين  DNAنتج في سمسمتي حمض تستDNA من خبلل دراستك لمتركيب الكيميائي ل -5
 البريميدينات :متقابمتين يكون عدد البيورينات و ال
 مختمؼ في السمسمتيف                      - أ
متماثؿ في السمسمتيف                                                                             - ب
            اتالبريميدين عدد ضعؼ البيكرينات عدد -جػ
 ليس خاضعا لقاعدة معينة فأحيانا يككف أكثر كأحيانا يككف أقؿ  -د 

 يختمف سكر الديؤكسي رايبوز عن الرايبوز العادي في أن األول :  -6
 فقد ذرة ىيدركجيف كاحدة                        - أ
                         كاحدة                                                     أكسجيف ذرة فقد  - ب
األكسجيف                                                            ذرات ترتيب في اختبلؼ بو  -ج
 تكرار مكاضع ذرات األكسجيف عمى جزمء الحمض النككم    -د
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 :السبب الرئيس في تطور الكائنات الحية ىو التأثير عمى -7
  جزمء البركتيف  -ب                                       DNAض جزمء حم - أ

 جزمء السكر رايبكز  -دRNA                                        حمض جزمء -ج   

                                                                            :DNAمن خصائص حمض  ليستواحدة مما يمي  -8
الذاتي                             التضاعؼ القدرة عمى -جد لو ثبلث أنكاع                          بيك  - أ
               تخزيف المعمكمات الكراثية  عمى القدرة -كمية ثابتة في خبليا جسـ الكائف الحي          د -ج
                   تم بواسطة :عممية نقل الشيفرة الوراثية من الجينات إلى الرايبوسومات ت -ٗ

 t RNA -ب                                                        r RNA -أ 
     m RNA -د                                                           DNA-ج    

 :وجود خمل في إلى الوراثي يرجع المرض  -16
 تركيب الكركمكسكمات  -ب               الجينات                            - أ
 جميع ما سبؽ  -عدد الكركمكسكمات                               د -ج   

 وظيفة رئيسية في: DNAيعتقد أن ل   -11
إمداد الخمية بالطاقة                               -ترجمة المعمكمات الكراثية                        ب - أ

 الحية الكائنات في الكراثية الشيفرة نسخ  -دات                           ينتصنيع البركت -ج
 :عدا ما الوراثية المادة تضاعف احتياجات من يمي ما كل -12

                                            DNAإنزيـ بممرة  -بDNA                        جزئ  - أ
 DNA تركيب في تدخؿ التي األربعة نيككميكتيداتال -د              RNAأنزيـ بممرة  -ج
عمى أن المادة الوراثية ىي جزيئات الحمض النووي  أفضميا دليبلأي مما يمي يعتبر  -13

DNA      : 
      DNA مف الكركمكسكمات تتككف - أ
 في جميع الخبليا التي تنقسـ DNAيكجد  - ب
الحية                                الكائنات أنسجة خبليا بجميع متساك  DNA مف الخمية محتكل -جػ
                                                                                   DNA تنتقؿ المعمكمات الكراثية في الخبليا البكتيرية بكاسطة  -د
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 أحدىما في وضع معاكس لآلخر حتى: DNA شريطا   -ُْ
 ميـ                                                   تترتب القكاعد النيتركجينية بشكؿ س  - أ
تتبلءـ بيف تركيبيا ك قدرتيا عمى خزف المعمكمات الكراثية ك ترجمتيا                               - ب
كاحد                             تساكم DNA جزمء في C إلى T ،G إلى A:مف كؿ نسبة تككف -جػ
 يدركجينية بشكؿ سميـ بيف زكجي القكاعد النيتركجينية تتككف الركابط الي -د
 
                                                                            ُتميز الكائنات الحية عن بعضيا:   -ُٓ

  الكراثية الشيفرة  -ب                                            RNA   -أ
 الكركمكسكمات عدد -د                                       الجينات عدد -ج

                       :RNAأي القواعد النيتروجينية التالية تمثل الحمض النووي   -ُٔ
                                     A-G-C-T -بA-U-C-T                                  -أ 

  A-U-G-T   -د                               A-U-G-C  -ج 
 
 أي القواعد النيتروجينية التالية ترتبط بثبلث روابط ىيدروجينية:  -17
 A , T  -ب                                                   G C, - أ
 ,T G  -د                                                   C ,  A -ج   

 عن بعض بناء عمى: يختمف تركيب النيوكميوتيدات بعضيا   -18

 جزمء السكر    -نكع القاعدة النيتركجينية                       ب - أ

 نكع القاعدة النيتركجينية ك جزمء السكر                          -دDNA                                جزمء  -ج

 يعرف الجين بانو تتابع معين من:  -19
الكركمكسكمات في الخمية                                                -ب             الصفات                            - أ
 DNAالنيككميكتيدات في جزمء  -األحماض األمينية                             د -ج
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  يرجع االختبلف بين الكائنات الحية التي ليا نفس العدد من الكروموسومات إلى االختبلف   -َِ
 في: 

شكؿ الكركمكسـك                                                                      -حجـ الكركمكسـك                           ب -أ
 تركيب الكركمكسـك -د                        طكؿ الكركمكسـك -ج

 : دا واحدةعجميع ما يمي من أشكال استخدامات التكنولوجيا الحيوية في مجال البيئة   -21
 الحصكؿ عمى الطاقة مف ركث الحيكانات  - أ
استخداـ الكائنات الحية الدقيقة في إنتاج الطاقة                                                    - ب
الحصكؿ عمى الطاقة مف تخمير النباتات                                                          -ج
اقة مف تسخيف النباتات عمى درجات حرارة عالية في بيئة قميمة الحصكؿ عمى الط -د

 األكسجيف 
 :عدا واحدةكل ما يمي من مميزات المحاصيل الزراعية الميندسة جينيا  -22
 إنتاج نباتات تقاكـ الممكحة الشديدة           - أ
 المبيدات  تقاكـ نباتات إنتاج - ب

  المحاصيؿ          بيف الميندسة الجينات انتقاؿ -ج  
 الحصكؿ عمى فكاكو ك خضركات دائما طازجة   -د 
 :في DNA تضاعف أىمية تكمن -ِّ
 الكراثية الصفات نقؿ  -ب                            الكراثية الصفات حفظ - أ
                         الكراثية المادة ترجمة  -د                            الكراثية الشفرات حمؿ -ج
 بيندسة الجينات :يقصد  -24
 التحكـ بالجينات    -ب                                      DNAتضاعؼ  - أ
 إنتاج ك تركيب البركتيف  -د                                       DNAتيجيف  - ج

 
 باستخدام اليندسة الوراثية استطاع العمماء تحضير : -25
ىرمكف النمك                            -ب          أنسكليف بشرم                                  - أ
 جميع ما سبؽ   -مضادات حيكية                                     د -ج
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 ينتج عن االستنساخ الجنيني:  -26
تكائـ متماثمة تشبو األبكيف                            -تكائـ غير متماثمة                       ب - أ
تكائـ متماثمة تشبو الفرد المانح لمخمية  -اثمة تشبو األـ الحاضنة        دتكائـ متم -ج

    الجسدية  
 يتم االستنساخ الجنيني من خبلل : -27
تمقيح البكيضة بأكثر مف حيكاف منكم                                                             - أ

                                                اندماج خمية جسدية بأخرل جنسية               -ب
تمقيح اكثر مف بكيضة بأكثر مف حيكاف منكم                                                      -ج
 خبليا  ٖفصؿ خبليا البكيضة المخصبة عف بعضيا عند كصكليا إلى مرحمة  -د
 يعطي االستنساخ الجسدي فردا مشابيا لمفرد صاحب: -28
الخمية الجسدية                                  -البكيضة                                           ب - أ
 الحيكاف المنكم   -الرحـ                                              د -ج
                                    يتم انقسام نواة الخمية الجسدية في االستنساخ الجسدي نتيجة  : -ِٗ
تعرضيا لئلشعاع                          -تعرضيا لشرارة كيربائية                          ب  -أ
 كضعيا في كسط مغذم  -زرعيا في الرحـ                                  د -ج

                             تم استنساخ النعجة دولمي من خبلل دمج :                                   -َّ
بكيضة                      مع جسدية خمية سيتكببلـز -بدية مع بكيضة                 خمية جس -أ
              النكاة منزكعة بكيضة مع جسدية خمية نكاة  -ددية مع بكيضة منزكعة النكاة   خمية جس -ج

 ينتج الغاز الحيوي من عممية: -ُّ

 االنحبلؿ الحرارم  -بلىكائي                               باليضـ ال - أ
 التغكيز   -االحتراؽ المباشر                                د -ج    

 الغاز الحيوي مزيج من غازي :  -32
 اإليثاف ك ثاني أكسيد الكربكف   -الميثاف ك ثاني أكسيد الكربكف                   ب –أ 

 الكربكف أكسيد أكؿ اإليثاف ك -د                    الكربكف أكسيد ؿأك  ك الميثاف -ج
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أي مما يمي يعتبر وقودا حيويا :                                                                  -33
 الخشب  -الفحـ                                                  ب -أ 
 الغاز الطبيعي  -د                                   النفط                -ج   

تؤدي عممية تخمير السكر إلى إنتاج :                                                               -ّْ
اإليثانكؿ                               -البكتاجاز                                               ب  -أ
 الغاز الحيكم                                         -ديزؿ الحيكم                                          دال -ج

                         من: البيئة تخميص تمكن العمماء من إنتاج سبلالت بكتيرية جديدة من وظائفيا -ّٓ
البقع النفطية                               -ب       المركبات السامة                                  -أ 
 جميع ما ذكر   -الفضبلت                                               د -ج
 لتكوين تراكيب جينية جديدة يوضع الببلزميد المفتوح في محمول يحتوي عمى:   -36
 غير المرغكب نقموالجيف   -الجيف المرغكب نقمو                              ب - أ
 الجيف المتضاعؼ  -الجيف معاد التركيب                               د -ج

 معاد التركيب إلى خمية: DNAبعد عممية ربط الجين البشري مع الببلزميد يتم نقل   -37
 حيكاف  -إنساف                                             ب - أ
 فيركس   -د                      بكتيريا                       -ج

تتكون األحماض النووية من سبلسل من وحدات بنائية تدعى نيوكميوتيدات ويتألف كل   -ّٖ
         نيوكميوتيد من :                                                                                         

                                                             مجمكعة فكسفات       –سكر خماسي  -أ
قاعدة نيتركجينية                                                                 –مجمكعة فكسفات  -ب
قاعدة نيتركجينية                                                –مجمكعة فكسفات  –سكر سداسي  -ج
 قاعدة نيتركجينية  –مجمكعة فكسفات  –سكر خماسي  -د
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 :rRNAوظيفة   -39
نقؿ الرسائؿ بيف أعضاء الخمية                                                                  - أ
   إنتاج الرايبكسكمات في النكية داخؿ نكاة الخمية                                                    -ب
        نقؿ الشيفرة الكراثية مف الجينات في النكاة إلى الرايبكسكمات                                                                    -ج
بناء  عممية في الستخداميا الرايبكسكمات إلى السيتكسكؿ مف األمينية الحمكض نقؿ  -د

 البركتينات

كل متمم حسب ترتيب القواعد النيتروجينية الموجودة في                                            يقوم بوضع النيوكميوتيدات بش -46
 الذي يتم تضاعفو نتيجة وجود: DNAسمسمة 
                           DNA  -ب               RNA                           -أ   
 RNAإنزيـ بممرة  -د                            DNA  إنزيـ بممرة -ج    
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 بطاقة اإلجابة

 د ج ب أ رقم السؤال

1   ×  
2  ×   
3 ×    
4    × 
5  ×   
6  ×   
7 ×    
8 ×    
9    × 
16    × 
11    × 
12   ×  
13    × 
14    × 
15  ×   
16   ×  
17 ×    
18    × 
19    × 
26    × 
21    × 
22   ×  
23 ×    
24  ×   
25    × 
26  ×   
27    × 
28  ×   
29 ×    
36    × 
31 ×    
32 ×    
33    × 
34  ×   
35    × 
36 ×    
37   ×  
38    × 
39  ×   
46   ×  
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