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 مقدمة: 
األلفية الثالثة الثورة البيولوجية الحديثة، ثورة شممت جميع شيد العالم في  

مجاالت الحياة انتقل معيا البيولوجي بوصفو عممًا إلى جميع مجاالت العمم المختمفة 
بتقنياتو الحيوية وتطبيقاتو المستحدثة، حيث اجتاحت ىذه الثورة جميع مناحي حياتنا 

يولوجي باعتباره عممًا وعموم الحاسب أكثر من أي وقت مضى؛ نظرًا لالمتزاج بين الب
اآللي واإلحصاء والتقنيات المختمفة، وبزوغ عمم "البيومعموماتية أو عمم المعموماتية 

 Post Genomicوما بعد الجينوم  Genomic Era" في عصر الجينوم حيويةال
Eraفالجينوم ،genome   ىو: مصطمح جديد في عمم الوراثة يجمع بين جزئي

التي تعني  gene وىي األحرف الثالثة األولى لكممة gen كممتين إنجميزيتين ىما
 بالمغة العربية المورث ) الجين (، والجزء الثاني ىو األحرف الثالثة األخيرة من كممة

chromosome وىي ome  وزومات(، أما وتعني بالمغة العربية الصبغيات )الكروم
الداللة العممية ليذا المصطمح فيي لإلنسان: الحقيبة الوراثية البشرية القابعة داخل نواة 
الخمية البشرية، وىي التي تعطي جميع الصفات والخصائص الجسمية والنفسية )مات 

وقد تمخضت الثورة البيولوجية الحديثة عن عديد من  .*()(25، 2102ريدلي، 
كنولوجية فى جميع مجاالت الحياة،  عمى سبيل المثال ال الحصر المستحدثات البيوت

، فالتأثير الذي أحدثو Human Genome Project"برنامج الجينوم البشري" 
االنتياء من مشروع الجينوم البشري كان مدوًيا لم يسبق لو مثيل في تاريخ الطب. 

ي تعني الحصول عمى فالحصول عمى السالسل المكونة لممادة الوراثية لمجينوم البشر 
خريطة تفصيمية لمجينات التي تدير العمميات داخل اإلنسان بشكل دقيق و التي يسبب 
التغير في تسمسميا عواقب وخيمة وأمراض ميمكة، كما نتج عن المشروع تطبيقات 

         DNAعدة لصالح اإلنسان مثل: عالج األمراض الوراثية المستعصية، و بصمة 
صالح الجينات ا           لتخمص من الفيروسات القاتمة، و أدوية مصممة وفق الطمبوا 
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و وقف الشيخوخة، و إنتاج أعضاء بيونية، طابعات بيولوجية لطباعة األعضاء من 
 األنسجة الحية، و أطراف مبرمجة عصبًيا.......إلخ.

فالبيومعموماتية حمم داعب الخيال منذ زمن بعيد؛ فكم من أفالم الخيال العممي 
رقت ليذا الموضوع من قريب أو بعيد، فمثاًل: في أحد األفالم استطاعوا من خالل تط

تحميل قطرة دم في ثواني معدودة أن يحددوا العمر المفترض لممولود و األمراض التي 
سوف يعاني منيا. ذلك الحمم أصبح اآلن في طريقو إلي أن يصبح حقيقة و ذلك عن 

ي كل التسمسالت الجينية اإلنسانية و الكائنات طريق عمل قاعدة معموماتية تحتوي عم
األخرى، فعمم البيومعموماتية )المعموماتية الحيوية( ىو خميط من عمم األحياء وعمم 
الحاسب اآللي، ممثاًل في عمم قواعد البيانات لحفظ البيانات الحيوية واسترجاعيا تمك 

بما  -د البيانات ىذه الناتجة عن التجارب في حقل التقنيات الحيوية. وحفزت قواع
الباحثين من المختصين في المجاالت األخرى كاإلحصاء  -وفرتو من مادة خام 

والرياضيات والذكاء الصناعي واالحتماالت عمى القيام بأبحاث تستفيد مما وصمت 
إليو ىذه العموم من طرق وأساليب لمدراسة والبحث في مجال البيومعموماتية؛ الذي 

العموم جميًعا. لقد فتح عمم البيومموماتية المجال أمام الباحثين  أصبح خميًطا من ىذه
لتبني أساليب جديدة متطورة لمبحث في التراكيب الجينية لإلنسان، ووفر طرًقا لفيم 

 األمراض ومسبباتيا ومراحل تطورىا.
وببزوغ الثورة الجينية والمعموماتية وتغير طبيعة عمم البيولوجي إلى كونو عمًما 

ا، أصبحت الطرق التقميدية في تقديم ىذا العمم ال تتناسب مع سماتو تطبيقيً 
وخصائصو الجديدة، وكان من الضروري البحث عن طرق تدريسية جديدة تناسب ىذا 
العمم بشكمو الجديد. وعميو البد من التعامل مع برامج إعداد معمم البيولوجي في ضوء 

تدريسو كونو عمًما قمب موازين حداثة ىذا العمم وخصائصو، وكذلك محتواه و طرق 
فروع العمم األخرى، وما تتبعو من ثورات عممية بيولوجية تمخضت عن عديد من 
االكتشافات العممية المذىمة، ولتخيل ما سيحدث من تطورات، يضيف )ليسك أرثر، 
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م، سيكون لدينا ماليين الماليين من الجينات 2121أنو بعد عام ( 25-41، 2116
ن الدمج بين أجيزة الحاسب اآللي وعمم البيولوجيا سيولد من كائنات حية  مختمفة، وا 

عيًدا جديًدا من عممية الفحص السريع وقميل التكمفة لمجينات، وسيمتمك كل إنسان 
 شفرة الجينوم الخاصة بو.
ية ولتنمت اعاوضولمأىم ا نم نيرلعشدي والحاا نرلقافي ويعد إعداد المعمم  

ديدة لعت اياحدلتاجية واتيا عمى مدرقت ولمجتمعادم اتقإلييا  زتكرلتي يا
عمى صعب لا نمكبيرة، ولعالمية ت المجتمعااجو والتي تت ايادفالتح، عةرلمتساوا

لتي ت ايادلتحوا ىا،رتأثيوحجميا  قعوتتأن تفتًحا وحكاًما إلمستقبمية ت اسادرالأكثر ا
م ألمق بركب المحاالى إاجة بح نفنحد، عقنواجييا في عالمنا العربي أعمق وأ

ء ال ببناك إلذلى إ لال سبيدث، ولتي تحالعالمية ا راتوتطلواكبة ام، ومةدلمتقا
دع لمبن انسا، ذلك اإلحالمياوأنيا وشجومتو أبقضايا  مزلممتواعي والاإلنسان ا

 .تماازاللتك ابتمء فاولاعمى در لقاابالتالي و ،ريتطولر واالبتكااعمى در لقادد المتجا
وتعد المتغيرات البيومعموماتية ىى أحدث مستجدات عمم البيولوجيا الحديثة، 
وليا عديد من القضايا العممية الجدلية ذات الطبيعة األخالقية والجدلية الشائكة موضع 
البحث. بحيث ال يمكن أن تغفل من برامج إعداد معمم العموم عامة، والبيولوجي 

يقات ىذه المستحدثات حالًيا في مناىج خاصة، خاصة وقد أعيد إدماج بعض تطب
عموم المرحمة اإلعدادية بمدارسنا. فكيف لمعمم لم يعد ويدرب جيًدا عمى تدريس مثل 
ىذه الموضوعات والقضايا التي تدور حوليا أن يقوم بتدريسيا، األمر الذي يعد 

ة في ضرورة ممحة إلعادة النظر في برامج إعداد معممي البيولوجيا في كميات التربي
ضوء ىذه المتغيرات، وتدريسيا بالمداخل واألساليب التدريسية المناسبة التي من شأنيا 
أن تنمى الجانب االستقصائي والقيم العممية التي تعتبر من أىم موجيات التربية 
العممية، ومن التداعيات التي تنتج عن القضايا الجدلية الناجمة عن تطبيقات 

سة الطالب لعمميات العمم من أجل إعداده بشكل يواكب البيومعموماتية، وكذلك ممار 
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سرعة تغير ىذه المستجدات والمستحدثات العممية، ويكون عمى استعداد كامل 
لمواكبتيا وتدريسيا بجوانبيا األخالقية واالجتماعية، فالعمم بجوانبو األخالقية 

 واالجتماعية ال يقف عند حد معين. 
تجاىات الحالية في إعداد معممي البيولوجي  ومن ثم فمن الضروري أن تمبي اال

التوجيات الحديثة لضرورة تضمين مفاىيم المتغيرات البيومعموماتية وتطبيقاتيا في 
برامج اإلعداد مع مراعاة الجانب األخالقي البيومعموماتي الخاص بيا، وفق أساليب 

ة في إعداد معمم تدريس ورؤى تعميمية تتفق مع التوجيات العالمية واإلقميمية والمحمي
البيولوجي. ومن ىنا نبعت فكرة البحث الحالي في كيفية إعداد برنامج إلعداد معممي 

 البيولوجي في ضوء المتغيرات البيومعموماتية والبيوأخالقية.
 مشكمة البحث:

يتضح مما سبق وجود بعض الشواىد عمى القصور  فى برنامج إعداد معمم 
ث يكاد يخمو محتوى مقررات برنامج اإلعداد البيولوجي فى كميات التربية؛ حي

)التخصصي، التربوي، والثقافي( تقريًبا من المتغيرات البيومعموماتية والبيوأخالقية كعمم 
وتطبيقات، عمى الرغم من أىمية ىذين المتغيرين عمى المستوى اإلقميمي والعالمي في 

ومن ثم يحاول البحث  مجال البيولوجي كعمم، وفي برامج إعداد معممي البيولوجيا، 
 التصدي ليذه المشكمة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس التالى:

"ما التصور  لبرنامج مقترح فى ضوء المتغيرات البيومعموماتية والبيوأخالقية  إلعداد 
 معمم البيولوجى؟"

 ويتفرع عن السؤال الرئيس مجموعة من األسئمة التالية:
 والبيوأخالقية إلعداد معمم البيولوجي؟ ما المتغيرات البيومعموماتية .0
ما التوجيات العالمية واإلقميمية والمحمية إلعداد معمم البيولوجي في ضوء  .2

 المتغيرات البيومعموماتية والبيوأخالقية ؟ 
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ما اإلطار العام لبرنامج مقترح  إلعداد  معمم البيولوجي في ضوء المتغيرات  .3
 البيومعموماتية والبيوأخالقية؟

عمية أحد مقررات البرنامج المقترح في تنمية القيم العممية لدى الطالب ما فا .4
 المعمم؟ 

ما فاعمية أحد مقررات البرنامج المقترح في تنمية ميارات عمميات العمم  .5
 التكاممية لدى الطالب المعمم؟

 أهداف البحث:
 ييدف البحث الحالي إلى:

ولوجي( في ضوء بناء برنامج إعداد مقترح لمطالب المعمم )شعبة البي .0
 المتغيرات البيومعموماتية والبيوأخالقية.

 إعداد أحد مقررات البرنامج المقترح تفصيمًيا وتدريسو. .2
تحديد فاعمية ىذا المقرر فى تنمية القيم العممية وعمميات العمم لدى الطالب  .3

 المعمم.
 حدود البحث: اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:

لبرنامج إلعداد معمم البيولوجي في ضوء المتغيرات اقتراح إطار عام  .0
 البيومعموماتية والبيوأخالقية.

 إعداد إحدى مقررات البرنامج المقترح وىو "التطبيقات البيومعموماتية". .2
التجريب الميداني لممقرر المعد تفصيمًيا لتحديد فاعميتو في تنمية القيم  .3

 العممية، وعمميات العمم التكاممية.
ب الفرقة الرابعة لشعبة العموم البيولوجية لمعام الدراسي مجموعة طال .4

 م.2104/2105
 القيم العممية، وميارات عمميات العمم كنواتج تعمم لدراسة المقرر المقترح. .5
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القيم العممية التالية: حب االستطالع، األمانة العممية، السماحة الفكرية،  .6
باع أخالقيات العمم، تقدير الموضوعية، اتباع األسموب العممي في التفكير، ات

 العمم، إجالل العمماء.
 ميارات عمميات العمم التكاممية كميا.  .7
نتائج البحث وتفسيرىا مرتبطة بظروف وطبيعة مجموعة البحث وزمان ومكان  .8

 إجرائو.
 منهج البحث والتصميم التجريبي:

 استخدمت الباحثة المناىج البحثية التالية:
:  Analytical Descriptive Curriculum المنهج الوصفي التحميمي  -1

عداد مقرر التطبيقات البيومعموماتية،  عند وضع اإلطار العام لبرنامج اإلعداد، وا 
وأيضًا عند إعداد أداتي التقويم واستخدام األسموب اإلحصائي التحميمي في معالجة 

عطاء التفسيرات المنطقية المناسبة ليا.  البيانات وتحميميا، وا 
في : The Quasi- Experimental Methodج شبه التجريبي المنه -2

 اإلجراء الخاص بالجانب التطبيقي لمبحث لمتأكد من فاعمية المقرر المقترح.
 واسُتخدم التصميم البحثي ذو المجموعة الواحدة ويشمل المتغيرات التالية:

يومعموماتية برنامج إعداد معمم البيولوجي في ضوء المتغيرات الب المتغير المستقل: -
 والبيوأخالقية.

 القيم العممية، وعمميات العمم التكاممية. المتغيرات التابعة: -
 فروض البحث:

يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات طالب مجموعة البحث في  .0
كل من القياس القبمي والقياس البعدي في مقياس عمميات العمم ككل لصالح 

 القياس البعدي.
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حصائًيا بين متوسطي درجات طالب محموعة البحث في يوجد فرق دال إ .2
كل من القياس القبمي والقياس البعدي في كل بعد من أبعاد مقياس عمميات 

 العمم لصالح القياس البعدي.
يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات طالب مجموعة البحث في  .3

الح القياس كل من القياس القبمي والقياس البعدي في مقياس القيم ككل لص
 البعدي.

يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات طالب مجموعة البحث في  .4
كل من القياس القبمي والقياس البعدي في كل بعد من أبعاد مقياس القيم 

 لصالح القياس البعدي.
يوجد فاعمية لممقرر المقترح تنفيذه في تنمية القيم العممية، وميارات عمميات   .5

 لدى الطالب المعمم )شعبة البيولوجي(.العمم التكاممية 
 مصطمحات البحث:

 Human Genomeالجينوم البشري:    -
يقصد بالجينوم "البناء الجزيئي لممادة الوراثية"، وتحدد طبيعة الجينوم الخصائص      

، 2118الشكمية لمفرد، كما تحدد نصيبو من الصحة والمرض ) منير الجنزوري ، 
0.) 

سمى عصر انطالق الجينوم بالعصر : Genomic Eraالعصر الجينومي 
الجينومي؛ ألن اكتشاف اإلنسان ألحرف الجينوم سيترك بصمات واضحة عمى 

 مستقبمو.
من  -أي عصرنا الحالي-وأثناء إجراء البحث وجدت الباحثة انتقال ىذا العصر

 Post Genomicإلى  عصر ما بعد الجينوم  Genomic Eraالعصر الجينومي 
Era تعددت بو الكتابات وتوصمت الباحثة إلى التعريف التالي:، و 
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: ىو عصر االنتقال من مستوى  Post Genomic Eraعصر ما بعد الجينوم 
الجينوم وىو مجموع المادة الوراثية لكل خمية إلى بروتيوم الجينوم؛ أي تحميل تشفير 

ىية لمتحكم في البروتينات الخاصة بكل جينوم، لموصول إلى مستوى من الدقة المتنا
الخمية ومعموماتيا الوراثية، وما يتبعو من تطبيقات مكنت العمماء حديثًا من دمج 
الشرائح اإللكترونية واإلشارات العصبية في جسم اإلنسان وتكوين أطراف عصبية 

 إلكترونية فيما يعرف حديثًا "باإلنسان البيوني".
ت البيوتكنولوجي عرفها المركز العالمي لمعموما البيومعموماتية: -2
[NCBI] National Center Of Bioinformatics Information بأنها :

 Computer) وعموم الحاسب( Biologyحقٌل من العمم دمج فيو عمم األحياء )
Science )وتكنولوجيا المعمومات (Information technologyسوًيا في م ) جال

 عممّي واحد.
تتالقى فيو  Multidisciplinary scienceبأنيا عمم بيني متعدد  وتعرفها الباحثة:

عموم البيولوجيا، والحاسب اآللي والخوارزميات، والمعموماتية،  بيدف تحميل البيانات 
البيولوجية وتفسيرىا عمى المستوى الجزيئي، وينتج عنو مجموعة من التطبيقات العممية 

 الت عدة تسمي التطبيقات البيومعموماتية. في مجا
كل ما ينتج عن عمم المتغيرات البيومعموماتية، تعرفها الباحثة بأنها:  -3

البيومعموماتية من تطبيقات يتضح فيو اندماج التكنولوجيا بعمم البيولوجي واإلحصاء 
ديد من والمعموماتية في بوتقة عصر الجينوم و ما بعد الجينوم، وانعكاس ذلك عمى ع

المجاالت العممية و األنشطة البشرية المختمفة، وتحويل عالم الخيال إلى تقنيات 
حقيقية عمى أرض الواقع وليا دور واضح في تغيير النسق العممي والقيمي لممجتمعات 

 اإلنسانية.
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 Bioinformatics Ethicsالمتغيرات البيوأخالقية :  -4
"ىي القضايا التي تثيرىا التطبيقات المستحدثة لمجينوم البشري والتي تثير آراء      

جدلية بالموافقة أو الرفض حول ىذه التطبيقات، وتختمف اآلراء  تبًعا الختالف 
المعايير الثقافية والدينية والقانونية، والقيم السائدة فى المجتمع والمحددة لما يجب وما 

ك التطبيقات، ويتطمب فيم ىذه القضايا إجراء عمميات االستقصاء ال يجب فعمو من تم
لمالحظة وتفسير ما قد ينشأ من ىذه التطبيقات  وما يترب عمييا، وما يمكن أن 

 (. 323، 2113) محمد حامد، يصدره الفرد من أحكام حول صحة أو خطأ قضية ما" 
ة ذات الطابع الجدلي "أنيا جميع القضايا والمستحدثات العمميوتعرفها الباحثة: 

األخالقي في عمم البيومعموماتية بجميع مجاالتو، وما أثير حوليا من جدل عممي 
وأخالقي، ويتطمب ذلك فيم الطالب المعمم لعمميات العمم والتزامو بالقيم العممية بما 
يؤىمو إلصدار أحكام عمى جدل ىذه القضايا وتحديد موقفو منيا وفًقا لنسقو القيمي بما 

 ."ق مع النسق القيمي المجتمعييتف
"عبارة عن ( بأنها: 151، 2003: يعرفها )حامد زهران، Valuesالقيم -5

تنظيمات ألحكام عقمية انفعالية نحو األشخاص واألشياء والمعاني وأوجو النشاط، 
وىي تعبر عن دوافع اإلنسان وتوجيو واتجاىاتو والقيمة مفيوم ضمني يعبر عن 

لذي يربط بين األشخاص أو األشياء أو المعاني أو أوجو الفضل أو االمتياز ا
 النشاط".

: أنيا تنظيمات ألحكام عقمية وتعرفها الباحثة إجرائًياوتعرفها الباحثة إجرائًيا
انفعالية نحو األشخاص واألشياء والمعاني وأوجو النشاط التي تعبر عن دوافع 

جامعة عين شمس(  -لتربية واتجاىات الطالب المعممين بشعبة البيولوجي )بكمية ا
المعممين نحو القضايا المختمفة، وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في مقياس 

 القيم العممية المعد في ىذا البحث وفًقا لممستويات القيمية الخمسة.
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: عرفيا مشروع دراسة العموم البيولوجية Scientific Processعمميات العمم -6
Biological Sciences (BSCS) بأنيا "تمك العمميات العقمية التي يعتمد عمييا :

المالحظات، وجمع البيانات، وبناء العالقات، ويسعى من خالليا  اإلنسان في تنظيم
إلى تفسير حدث عقمي، وىذا الحدث العقمي يمثل )المشكمة( في العمم؛ ألن المشكالت 

كره، وال توجد مستقمة عنو العممية يستشعرىا اإلنسان ويحددىا عبر إعمال حواسو وف
في الطبيعة ويطمق اسم العمميات في مادة العموم عمى طرق التفكير، والقياس، وحل 

 (.71، 2112)أحمد النجدي، المشكالت، واستعمال األفكار، وىي تصنف أنماط التفكير
بأنيا مجموعة من الميارات العقمية التي يستخدميا  وتعرفها الباحثة إجرائًيا:

لمعمم في معالجة الموضوعات والمشكالت العممية، و تقاس وفق مقياس الطالب ا
 عمميات العمم التكاممية المعد في ىذا البحث.

 إجراءات البحث:
لكي يجيب البحث عن السؤال الرئيس وتساؤالتو الفرعية سار وفًقا لمخطوات 

 واإلجراءات التالية:
والبيوأخالقية وأىميتيا إلعداد معمم البيولوجي، أواًل: تحديد المتغيرات البيومعموماتية 

 وذلك من خالل:
 دراسة األدبيات المرتبطة بالبيومعموماتية وتطبيقاتيا، وأسسيا. .0
 مراجعة وفحص وتحميل األدبيات المرتبطة بالمتغيرات البيوأخالقية وأسسيا. .2
وفًقا البحوث والدراسات السابقة التي تناولت برامج إعداد معممي البيولوجي  .3

 لممتغيرات البيومعموماتية والبيوأخالقية.
إعداد قائمة بالمجاالت التي تأثرت بالمتغيرات البييومعموماتية والبيوأخالقية  .4

 وتطبيقاتيا.
 وضع القائمة في صورتيا األولية. .5
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 عرض القائمة عمى السادة المحكمين. .6
 وضع القائمة في صورتيا النيائية. .7

مية واإلقميمية والمحمية إلعداد معمم البيولوجي وذلك من ثانًيا: تحديد التوجيات العال
 خالل:
قميمًيا وعالمًيا لتحديد: .0  دراسة برامج إعداد معمم البيولوجي و تحميميا محمًيا وا 

 .جوانب إعداد معمم البيولوجي 
 .المعايير التي تستند إلييا برامج اإلعداد 
 .المقررات المختمفة لبرنامج اإلعداد 
 ة المرتبطة ببرامج إعداد معمم البيولوجي في ضوء القضايا األساسي

 المتغيرات البيومعموماتية والبيوأخالقية.
وضع األسس المستخمصة من طبيعة االتجاىات العالمية واالقميمية السابق  .2

 تناوليا.
ثالثًا: وضع اإلطار العام لبرنامج إعداد معمم البيولوجي المقترح في ضوء المتغيرات 

 البيوأخالقية وفًقا  لإلجراءات التالية:البيومعموماتية و 
إعداد وتطبيق استبيان عام مفتوح عمى متخصصي البيولوجي لتحديد ماىية  .0

المتغيرات البيومعموماتية التي يمكن تضمينيا، وكيفية تقديميا في برنامج 
إعداد لمطالب المعممين بشعبة العموم البيولوجية بكمية التربية، وتطبيقو 

 وتحميل نتائجو.
االستعانة بأسس المتغيرات البيومعموماتية والبيوأخالقية التي تم تحديدىا  .2

 سابًقا.
قميميا، ومحمًيا. .3  االستنتاجات العامة لتوجيات إعداد معمم البيولوجي عالمًيا، وا 
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رابًعا: تحديد فاعمية المقرر المقترح )التطبيقات البيومعموماتية( في تنمية القيم العممية، 
العمم التكاممية لدى الطالب المعمم )شعبة البيولوجي( من خالل ما  وميارات عمميات

 يمي:
إعداد مقرر "التطبيقات البيومعموماتية" تفصيمًيا، وعرضو عمى مجموعة من  .0

الخبراء والمتخصصين في مجال البيومعموماتية، ومناىج وطرق تدريس 
 البيولوجي.

مقرر المقترح وىما )مقياس إعداد أداتي التقييم المستخدمتين لتحديد فاعمية ال .2
 ومقياس عمميات العمم التكاممية( والتأكد من صدقيما وثباتيما. -القيم العممية

 تطبيق أداتي التقييم قبمًيا عمى مجموعة البحث. .3
 تدريس المقرر المقترح عمى مجموعة البحث. .4
 تطبيق أداتي التقييم بعدًيا عمى مجموعة البحث. .5

 إحصائًيا والتوصل إلى نتائج البحث وتحميميا وتفسيرىا.خامًسا: معالجة البيانات 
 سادسًا: وضع التوصيات والمقترحات لمدراسات المستقبمية.

 أهمية البحث:
 تظير أىمية البحث الحالي فيما يقدمو فيما يمي:

 تظير أىمية البحث الحالي  فيما يمي:
التي يمكن أن يستفيد قائمة بالمتغيرات البيومعموماتية والمتغيرات البيوأخالقية  .0

 منيا القائمون عمى برنامج إعداد معمم البيولوجي.
إعداد "برنامج إعداد لمطالب المعمم )شعبة البيولوجي(" في ضوء المتغيرات  .2

البيومعموماتية والبيوأخالقية يمكن أن يستفيد منو القائمون عمى تطوير برنامج 
 إعداد معمم البيولوجي.
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لبيومعموماتية ومتغيراتيا البيوأخالقية" وفًقا لألساليب اقتراح مقرر "التطبيقات ا .3
التدريسية الحديثة، مع تقديم )كتاب لمطالب، ودليل لمقائم بالتدريس(، يستفيد 

 منو مطورو برامج إعداد معمم البيولوجي.
تقديم مقياًسا لمقيم العممية يستفيد منو المعممون والباحثون الميتمون بيذا  .4

 الطالب المعمم. الجانب الوجداني لدى
تقديم مقياًسا لعمميات العمم التكاممية ُيمكن استخدامو من قبل الباحثون؛ لقياس  .5

مدى تمكن الطالب المعممين والمعممين أثناء الخدمة من ميارات عمميات 
 العمم التكاممية. 

 نتائج البحث:
أوضحت النتائج عدم فاعمية المقرر المقترح المعد في ضوء المتغيرات      

البيومعموماتية والبيوأخالقية  في تنمية عمميات العمم ككل وكل بعد من أبعاد عمميات 
وبهذا ينتفي صحة الفرض األول والثاني التعمم، باستثناء بعد "التعريف اإلجرائي"، 

، وأرجعت الباحثة ذلك إلى خمو المقرر المقترح من الميارات من فروض الدراسة
العمم التكاممية باستثناء التعريف اإلجرائي، الذي  الالزمة لتنمية ميارات عمميات

التمست الباحثة القصور الواضح فيو من درجات الطالب في التطبيق القبمي، ورغبتيم 
في فيمو والتدريب عميو مما جعل الباحثة تمجأ إلى تدريب الطالب مجموعة البحث 

نعكس بدوره إحصائًيا عمى ميارات ىذه العممية من عمميات العمم التكاممية، وىو ما ا
عمى نتيجة الطالب في ىذا البعد فقط من أبعاد مقياس عمميات العمم عند مستوى 

 (.1.10داللة )
كما أثبتت النتائج فاعمية المقرر المقترح المعد في ضوء المتغيرات البيومعموماتية      

و المقرر المقترح والبيوأخالقية في تنمية القيم العممية، مما يدل عمى التغيير الذي أحدث
وما اشتمل عميو من أساليب تدريسية وأنشطة تفاعمية فاعل في تنمية القيم العممية 
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لدى طالب مجموعة البحث، وأوضحت النتائج ذلك احصائًيا بوجود فرق دال عند 
مما يدل ( بين التطبيق القبمي والبعدي لمقياس القيم العممية، 1.10مستوى داللة )

، بينما عمى مستوى أبعاد مقياس الثالث من فروض الدراسة عمى ثبات صحة الفرض
القيم العممية؛ يتضح فاعمية المقرر المقترح في تنمية كل قيمة من القيم العممية عند 

( باستثناء قيمة "السماحة الفكرية" التي ثبت متوسط درجات 1.10مستوى داللة )
تفعة من مستويات القيم، الطالب فييا عند مستوى التفضيل وىو من المستويات المر 

، وبانعكاس ذلك عمى ولكن هذا ال ينفي صحة الفرض الرابع من فروض الدراسة
البرنامج ككل الذي يعد اليدف من ىذا البحث يتضح إمكانية البرنامج في إثبات 

 فاعميتو إذا ُطبق بالشكل المقترح في تنمية القيم العممية لدى الطالب.
لخامس الذي ينص عمى أن "المقرر المقترح فاعل في أما بالنسبة لمفرض ا       

تنمية القيم العممية، ومهارات عمميات العمم التكاممية لدى الطالب المعمم )شعبة 
فيتضح من نتائج البحث ثبات صحة نصف الفرض؛ وىو ما يتعمق  البيولوجي("

يم العممية، وعدم بنتائج مقياس القيم العممية، ويعني فاعمية المقرر المقترح في تنمية الق
صحة النصف اآلخر لمفرض في فاعمية المقرر المقترح في تنمية عمميات العمم 
التكاممية لدى طالب مجموعة البحث، ولكن تتوقع الباحثة أن تطبيق البرنامج ككل 
سيكون لو فاعمية أكبر في تنمية عمميات العمم التكاممية لدى الطالب لما يحتوي عمى 

باإلضافة إلى المقررات المختمفة و المدى الزمني الذي ال يمكن  خبرات تعميمية أكبر
 إغفالو في تنمية عمميات العمم التكاممية.

 توصيات البحث: في ضوء نتائج البحث الحالي، توصي الباحثة بما يمي:
إعادة النظر في برامج إعداد البيولوجي من قبل القائمين عميو في كميات  .0

 رات البيومعموماتية والبيوأخالقية.التربية بمصر في ضوء المتغي
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إعادة النظر في مناىج البيولوجي في المرحمة الثانوية لدى القائمين عميو،  .2
دماج وحدة دراسية عن مفيوم عمم البيومعموماتية وأىم تطبيقاتو بشكل عام  وا 
بما يتالءم والمرحمة العمرية لمطالب، واحتياجاتيم لمعرفة ىذا العمم؛ باعتبارىم 

ن البد أن يعدوا بمستوى من التنور الثقافي في أحدث عمم تأثيًرا في مواطني
 المجتمعات حالًيا؛ وىو عمم البيومعموماتية.

ضرورة االىتمام بتنمية ميارات عمميات العمم كأساس من أسس التربية  .3
العممية في برامج إعداد الطالب المعمم من خالل مداخل واستراتيجات وطرق 

 م مع متطمبات العمم الحديثة.تدريسية حديثة تتالئ
التأكيد عمى االىتمام بالنسق القيمي لمطالب، وكيفية تنميتو من خالل ربط  .4

العمم وتطبيقاتو بجوانبو األخالقية من خالل دمج العمم بجوانبو األخالقية في 
 مقررات اإلعداد، فالعمم والخالق وجيان لعممة واحدة.

والتعمم الذاتي وضرورة اكسابو لمطالب التأكيد عمى الجانب االستقصائي  .5
المعمم أثناء برامج إعداده، والبحث عن مداخل واستراتيجيات حديثة وقياس 

 فعاليتيا في تنمية الجانب االستقصائي.
التأكيد عمى أىمية التكنولوجيا كوجو آخر لمعمم، وما ينتج عنيا من تطبيقات  .6

عاة تدريس مقررات برامج أثرت بشكل كبير في جميع المجتمعات، ومن ثم مرا
اإلعداد في قاعات تدريسية تتالئم وطبيعة المقررات ومزودة بوسائل 

 تكنولوجية تعزز من نواتج تعمم مقررات برنامج اإلعداد لمطالب المعمم. 
مراعاة القائمين عمى برامج إعداد المعمم استحداث أساليب تدريسية جديدة  .7

ديم المقررات الدراسية؛ بما يجذب ومبتكرة تخرج عن النمط التقميدي في تق
 انتباه المتعممين، ويكسر حاجز الممل لدييم.
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مراعاة القائمين عمى تقويم برامج اإلعداد استخدام أساليب تقويمية حديثة تقوم  .8
بشكل كبير عمى األنشطة التعميمية، وتخرج عن النمط التقميدي لمتقويم القائم 

 عمى الحفظ واالسترجاع.
دورات تدريبة لممعممين أثناء الخدمة عن "البيومعموماتية ضرورة عقد  .9

وتطبيقاتيا"؛ لكي ال يكونوا بمعزل عن أحدث تطورات العمم القائمون بتدريسو، 
 وعمى وعي بكل جديد.

ضرورة استحداث نظام تعميمي بكميات التربية يؤكد عمى وجود تغذية  .01
شابو بشكل معتمد في راجعة مستمرة لممعمم بعد التخرج في شكل دورات أو ما 

مستجدات العمم، وأحدث أساليب تدريسو؛ ليكون نظام تكوين المعمم بشقيو 
 )اإلعداد والتنمية المينية( ليس بمعزل عن بعضيما البعض. 

 مقترحات بدراسات مستقبمية:
  إعداد برنامج تدريبي لممعممين أثناء الخدمة في ضوء المتغيرات البيومعموماتية

 والبيوأخالقية.
 طوير مناىج البيولوجي في ضوء المتغيرات البيومعموماتية وتطبيقاتيا؛ لكي ت

 ال يكونوا بمعزل عن ىذا العمم باعتبارىم مواطنين يعدوا لممستقبل.
  تطوير برامج إعداد التخصصات العممية األخرى بكمية التربية لتنمية القيم

 العممية وعمميات العمم.
 تابعة أخرى. إجراء بحوث مماثمة تتناول متغيرات 
 .إجراء بحوث تقويمية لبرامج إعداد معمم العموم، ومناىج العموم عامة 

 
 


