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Abstract: 
This study aims at investigating students’ understanding level of medical, applied health sciences, pharmacy, 

nurse and science faculties for controversial biotechnological issues in the official Jordanian universities. Four 

hundred students from the 3rd and 4th year of the five faculties (eighty students from each college) were enrolled in 

this study. Students were asked to answer a test which comprised of 24 multiple choice questions each having four 

choices with a single correct answer. Single variant ANOVA and One Sample T-Test tests were used to analyze the 

results. The average for all students was 13.56 which was over the level estimated by experts (12). Also, the results 

showed that the level of students’ understanding in biology was over all other students levels in other disciplines 

(medicine, applied health sciences, nursing and pharmacy) for controversial biotechnological issues, no statistically 

significant differences between the level of students’ understanding in the medicine, nurse and pharmacy for 

controversial biotechnological issues,  and the low understanding level of students in applied health sciences for 

controversial biotechnological issues compared to the levels of all students in other disciplines. It is recommended 

that the controversial scientific and ethical issues should be included in the curricula of all disciplines in the university 

plans for the various disciplines in scientific and medical faculties, and to develop teaching strategies suitable for this 

purpose.  
Keywords: Biotechnology Issues, Controversial, Scientific Colleges. 

https://doi.org/10.12816/0054760

mailto:akanan@zu.edu.jo
mailto:dhbadran@hu.edu.jo
mailto:drtalalzoabi@yahoo.com
https://hu.edu.jo/fac/Default.aspx?facid=63000000
https://hu.edu.jo/fac/Default.aspx?facid=63000000


 8102العدد الثالث ,  –المجلد الثامن عشر  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 ،مريضالت  و  ،يدلةوالص   ،ةالتطبيقي  ة والعلوم الطبي   ،الطب اتمستوى فهم طلبة كلي  
 ةمي  ة الرساألردني  ة في الجامعات الجدلي   ةالحيوي   كنولوجياالت   لقضايا ،والعلوم

الدكتور أشرف كنعان األستاذ الدكتور درويش بدران األستاذ الدكتور طالل الزعبي
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استالم البحث   2017/10/19  قبول  البحث  2018/01/24
 :لملخصا

ي الجامعات األردنية ف ,والعلوم ,والتمريض ,والصيدلة ,التطبيقيةوالعلوم الطبية  ,إلى استقصاء مستوى فهم طلبة كليات الطب الدراسة ت هذههدف
وطالبة  اطالب   21رهم من مختلف التخصصات )تم اختيا ,وطالبة ( طالب  011أفراد عينة الدراسة ) الرسمية لقضايا التكنولوجيا الحيوية الجدلية, وبلغ عدد
, كوينه من قبل الباحثينتم ت الذي ,"جيا الحيوية الجدلية"مدى إدراك الطلبة لقضايا التكنولو  :ق اختبارمن كل كلية(, من طلبة السنتين الثالثة والرابعة. وطب  

يل التباين واستخدم تحل ,ختيار من متعدد برربعة بدالل, واستخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةاال وفق أنموذج ( فقرة80يتكون من )و 
لغ ب طلبة أفراد عينة الدراسة لقضايا التكنولوجيا الحيوية الجدلية (, وأظهرت النتالج برن مستوى فهمOne Sample T-Testاختبار )و  ,األحادي

(. كما أظهرت α=1.13التي اتفق عليها المحكمون عند مستوى الداللة )  ,(08أعلى من المستوى المطلوب في ضوء العالمة المحك ) وهو ,(05.31)
, والتمريض, يةالتطبيق)الطب, والعلوم الطبية  :ة التخصصات األخرىعلى جميع المستويات لطلب ,النتالج تفوق مستوى طلبة تخصص البيولوجيا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصالية بين مستوى فهم طلبة كل من تخصصات أظهرت كذلك و  ,في فهم قضايا التكنولوجيا الحيوية الجدلية ,والصيدلة(
قضايا التكنولوجيا الحيوية  في فهمالتطبيقية وتدني مستوى طلبة تخصص العلوم الطبية الطب, والتمريض, والصيدلة لقضايا التكنولوجيا الحيوية الجدلية, 

مجموعة من  الدراسة(. وفي ضوء ذلك انبثق عن هذا α=1.13عند مستوى الداللة ) مقارنة مع مستويات جميع طلبة التخصصات األخرى ,الجدلية
خصصات الكليات لمختلف ت في الخطط الجامعية ,والقضايا األخالقية وجيا الحيوية الجدليةالتوصيات من أبرزها: االستمرار في تضمين مفاهيم التكنول

جراء دراسات أخرى تتناول  التي تناسبها,تدريس الخاصة الطبية منها, وتطوير استراتيجيات العلمية  شريعة, والعلوم, كليات ال :مثل ,مجتمعات أخرىوا 
 والعلوم اإلنسانية.

 , الكليات العلمية.التكنولوجيا الحيوية قضاياجدل,  الكلمات المفتاحية:

 مقدمة:
ن بما تضمنته مفي العصر الحديث نسانية شهدت الحضارة اإل

ياة البشرية, في الح جوهري اتغير ا ثورات علمية أحدثت  ,تطور التكنولوجي
نساخ ت: اسمثل ,ومن أبرز هذه التطورات التجارب التي تطبق على البشر

تالف الفالض منها, ومشروع الجينوم البشري, , وا  األجنة وتجميدها
خير , والرحم البديل, وترهاوزرع والمعالجة الجينية, وتجارة نقل األعضاء

 .(01,،,8,5,3)الشيخوخة, والموت الرحيم, وحرب الجينات
ة, الطب, والهندسة, والزراعمجال ة في ولقد قدم العلم تطبيقات عد  

, والصناعة, وزود البشرية بكم هالل من المعرفة وتطبيقاتها, واالقتصاد
ية, بشر طة الجينية الير لتركيب الكروموسومي, واكتشاف الخومن أبرزها ا

جر  والتلقيح الصناعي خارج الرحم, اء التجارب على الخاليا الجذعية وا 
اع العظم ونخ ,التي توجد في السالل الرهلي المحيط بالجنين, وفي الدم

يا , هذا إضافة للتكنولوجوزراعتها وعمليات نقل األعضاءعند األطفال, 
 الحيوية والبيولوجيا الجديدة.

في مجال البيولوجيا الطبية والتكنولوجيا  أجريتفالبحوث التي 
الحيوية, أثبتت أهميتها كحل للكثير من األمراض والمشاكل  الصحية؛ فهناك 

الوراثية تحتاج إلى أنسجة وخاليا جينية لعالجها, ويتم بعض األمراض 
 خارجالحصول على هذه الخاليا من أجنة تتبرع بها عيادات اإلخصاب 

نها, عوالتي قد تكون في أساسها أجنة اسُتغني  ,)أطفال األنابيب( :مالرح
إلقاؤها والتخلص منها. ويمكن الحصول عليها من األجنة  -عادة–وتم 

حاث أبالمجهضة, أو عن طريق االستنساخ. حيث يتم تخليق أجنة من أجل 
وتوجد في األطفال  ,وهناك الخاليا الجذعية البالغة. (0)الخاليا الجذعية

األمراض و  ,واستخدمت في عالج سرطانات الدم ,البالغين في النخاع الشوكي
 ,إضافة إلى األمراض العصبية, وأمراض القلب ,ثالسيميامثل الالوراثية 

قد أثارت هذه المعالجات الكثير من القضايا الجدلية, على أساس و والسكري. 
في و  ة, أو أن تزيد حاالت اإلجهاض.ألجنأنها ستفتح الباب أمام التجارة با

مشكلة ل ه تكنولوجيا اإلخصاب أن تقدم حال  مؤقت االوقت الذي استطاعت في
.(0,5,3)العقم, نجد مخاوف وتساؤالت كثيرة تثيرها هذه التكنولوجيا
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يدلة, والت مريض, والعلوم, لقضايا الت كنولوجيا الحيوي ة الجدلي ة في الجامعات األردني ة الرسمي ةمستوى فهم طلبة كلي ات الطب, والعلوم الطبي ة    ,التطبيقي ة, والص 

 

ه هذه ما تحدثب بالت نب ؤ ,ولقد أخذ كل من يتابع هذه التطورات
ن إنتاج ألوحتى السياسية؛  ,واألخالقية الترثيرات العلمية, واالجتماعية,

هداف الحياة االجتماعية رفة العلمية يتطلب عدم فصلها عن أالمع
 ءفي ضو و وال بد أن تتعرض لتقييم عقالني ومساءلة أخالقية.  وقيمها,

ز والمراك ,والجامعات العلمية المختلفة ,لجرت كثير من المعاهد ,ذلك
إلى تشكيل لجان خاصة في المجتمعات المهنية  ,األكاديمية المتخصصة

. ومن (01)وتشكيل مرجعية للعلماء والباحثين ,األمورلضبط  ؛والطبية
نة الحيوية, اللج األخالقيةظهرت لمعالجة القضايا أبرز اللجان التي 

 International) Bioethicsيةالعالمية لألخالقيات الحيو 
Committee,)  األخالقيات–واالتحاد العالمي للعلوم البيولوجية 

 International Union of Biological Sciences -الحيوية
and) Bioethics ,) تبط ر الحيوية الم األخالقياتثم مركز

معهد  وهناك,  (President’s Council For Bioethics)بالرليس
 .(5) (Eubios Ethics Institute)الحيوية للحياة السعيدة األخالقيات
واستحوذ اهتمام  ,حديث الساعة األخالقياتموضوع  أصبحلقد 

إلى  باحثينالالعلماء في التربية العلمية وتدريس العلوم, كما أشار بعض 
م نأو ألجل المغا ,السرية في الصناعة األبحاثقلق الجامعات بشرن 

 ملحة للتعليم الرسميالشخصية, كما أكد البعض اآلخر على الحاجة ال
لالطالع على ثقافات الشعوب  اخالقيات تعد مصدر  . فاأل(2)لألخالقيات
تظهر مدى فهم األفراد لثقافات المجتمعات األخرى, لذلك و  ,ومعتقداتهم

موضوع تخصص في المدارس والجامعات ضمن  األخالقياتصبحت أ
ات يسبعينظهر في  الذي,   (STS)مشروع العلم والتكنولوجيا والمجتمع

ي ا مي في التكنولوجيا الحيوية تحدقد شكل التقدم العلو . (08)القرن الماضي
 تعريفلللتربية العلمية ومناهجها, فرصبحت هناك ضرورة قصوى  كبير ا

الطلبة بفوالد التكنولوجيا الحيوية, ومضارها, وتطبيقاتها في المجاالت 
ل لك من استغالوالقضايا الناتجة عنها, وما يترتب على ذالمختلفة 
وء وحتى ال يكون هناك س والمجتمع, والبيلة, ولضبط األمور.لإلنسان, 

 ,يةوحتى ال تظهر آثار سلب ,يدفع ثمنه المواطن ,استغالل لهذا التقدم
يصبح بعدها ضرر المعرفة العلمية أكثر من نفعها,  ,ومشكالت مجتمعية

بموضوع القضايا الحيوية الجدلية.  مى وعي كاف  ال بد أن يتنا كان
بح صأ ,العالميعلى الصعيدين الوطني و  ظر ا ألهمية هذا الموضوعنو 

على  يةاألردناستقصاء قدرة طلبتنا في الجامعات و  ,لزام ا علينا البحث
سبب وما ينشر عنها من معضالت ب ,التكنولوجيا الحيوية قضايااستيعاب 
درات وير قامعات األردنية في تطواكتشاف ما تسهم به الج ,ممارستها

 ,كي يتعاملوا مع هذه المفاهيم بوعي ومسؤولية طلبتها في هذا الموضوع,
ة مع امتالكهم  ين نهم من الموازنة بثقافة علمية وتكنولوجية تمك  خاص 

ضحت تفرض التي أو , هاوسلبيات إيجابيات تطبيقات التكنولوجيا الحيوية
ض خطط بع نبر علم ا االستغناء عنها, يصعب بنحو  نفسها على الناس 

يزود  و  نحب ,موضوعات التكنولوجيا الحيوية إلىتطرقت  األردنيةالجامعات 
 طالب بالمعلومات حول هذا الموضوع. ال

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
 ,العلوم يف التغييرات من الكثير الحديثة الحيوية التكنولوجيا أحدثت
 العلماء نك  تم والتقنيات النظريات تطوير ن  إحيث  ,والمجتمع ,والتكنولوجيا

 أحدث ياألمر الذ, اعملي   الحية الكالنات لجميع الوراثية فرةيالش تغيير من
 المعرفة زيزتعم العلوم يسهم في تعل  ف. سياسي او  ,واجتماعي ا ,جدال  ثقافي ا

ارتباط رورة ضالتركيد على  من بد الهنا و . طفل لك عند والتكنولوجية العلمية
 اآلثار يرتقد إلى الحاجة مع الحيوية, للتكنولوجيا العملية التطبيقاتفهم 

 اتخاذ نم لجيل الشابل يتسن ى حتىعليها,  المترتبة واألخالقية االجتماعية
 يفحولها  العام النقاش في والمساهمة ,حكيمة شخصيةوقرارات  خيارات
أن الذين يرخذون على عاتقهم إنتاج المعرفة  (1)ويرى ريزنيك. (،0)المستقبل

ير عواقبها, حتى لو كانوا غن عن ليينبغي عليهم أن يكونوا مسؤو  ,ميةالعل
 ةقعن عن النتالج المتو فإنهم مسؤولو  ,لنتالج غير المتوقعةن عن امسؤولي

 على األقل. 
لمية لتربية العل لعلمي للتكنولوجيا الحيوية تحدي ا كبير القد شكل التقدم ا

كنولوجيا فوالد التإلى ال للتعر ف ك ضرورة قصوىلهنا تومناهجها, فرصبح
الحيوية, ومضارها, وتطبيقاتها في مختلف المجاالت, والقضايا الجدلية التي 

ألهمية الموضوع  ا. ونظر  (،)قد تنشر عن استغالل اإلنسان, والمجتمع, والبيلة
رتهم قدو  األردنيةالجامعات طلبة ى فهم استقصاء مستو علينا  أصبح لزام ا

لمعرفة مدى و , واتخاذ القرارات السليمة بشرنها ,على مناقشة مثل هذه القضايا
ا ما تسهم فيه هذه الجامعات  وعقدرات طلبتها في هذا الموضفي صقل  أيض 

قضايا لخطط الجامعات األردنية  , واستقصاء مدى تضمينيرهاوتطو 
في  ةعالمتسار  ةالعالمي لالهتمامات تهاواكبمومدى الحيوية,  التكنولوجيا

 لدراسةاقد صيغت مشكلة و  .والقضايا العلمية الجدلية ,األخالقيات الحيوية
ما مستوى فهم طلبة كليات الطب, والعلوم الطبية  على النحو اآلتي:

 , والتمريض, والصيدلة, والعلوم في الجامعات األردنية الرسميةالتطبيقية
 وقد انبثق عن هذا السؤال الرليس وية الجدلية؟الحي التكنولوجيالقضايا 

 على النحو اآلتي: , وجاءتمجموعة من األسللة الفرعية
الطب, والعلوم الطبية السؤال األول: ما مستوى فهم طلبة كليات 

ي ف, والتمريض, والصيدلة, والعلوم )تخصص العلوم البيولوجية( التطبيقية
 ؟الجدلية الحيوية التكنولوجيا لقضايا الجامعات األردنية

: هل يختلف مستوى فهم طلبة كليات الطب, والعلوم السؤال الثاني
 (وم البيولوجيةالعلالعلوم )تخصص و والتمريض, والصيدلة, , التطبيقيةالطبية 

ف باختال الجدلية التكنولوجيا الحيوية لقضايافي الجامعات األردنية 
 التخصص؟
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 :الدراسةأهمية 
التكنولوجيا الحيوية الشغل الشاغل للعامة أصبحت قضايا 

لى عوالخاصة من الناس, وألقت بظاللها على جميع األوساط العلمية, و 
 بحاجه ماسة إلى معرفة علمية صادقة وموضوعية الذي هو المجتمع

طط والخ ,. ويتطلب ذلك ضرورة بناء مناهج العلومحول هذه القضايا
لتزويد الطلبة  ؛تكنولوجيا الحيويةبحيث يتم تضمينها قضايا ال ,الجامعية

ن لدخول الجدل الساخ معرفيةنهم من امتالك أدوات بالمعرفة التي تمك  
كسابهم المهارات الضرورية التخاذ مواقف حكيمة  الدالر حولها, وا 

 تجاهها.
حداثة  األكثر ُيعد   موضوع ا اتناوله في الدراسة هذه تنبع أهمية

قضايا  موضوع التكنولوجيا الحيوية من فيرزته بيلة البحث العلمي فلما أ
تالف الفالض و  مشكالت, ومن أبرزها استنساخ األجنة, وتجميدها, وا 

جة جينوم البشري, والمعالومشروع ال ها,وزرعمنها, وتجارة نقل األعضاء 
الجينية, واألمومة البديلة, والرحم المسترجر, وترخير الشيخوخة, والموت 

قد أثبتت كثير من هذه التجارب في مجال الرحيم, وحرب الجينات, ول
ت تقديم هميتها, وقد استطاعالبيولوجيا الطبية, أو التكنولوجيا الحيوية أ

لمشكلة العقم مثال , كما أن بعض األمراض التي تحتاج  مؤقتة حلول  
ة, األجنة المجهض وفرها األطباء من ,إلى أنسجة وخاليا جينية لعالجها

من القضايا, فربما تفتح مجاال  أمام تجارة األجنة, أو أن  مما أثار كثير ا
شكل هذا التقدم في مجال التكنولوجيا و من حاالت اإلجهاض. تزيد 
 . (،)اتية ومناهجها في المدارس والجامعللتربية العلم يوية تحدي ا كبير االح

دعوات تنادي بضرورة تضمين قضايا التكنولوجيا ظهرت و 
في المناهج العلمية وتدريسها لطلبة العلم في المدارس  ,الحيوية الجدلية

والجامعات. وتصدرت قضايا التكنولوجيا الحيوية الجدلية العناوين 
ؤتمرات العلمية, وفي مة في الدوريات المتخصصة, وفي المالمه

الصحف اليومية, وفي أحاديث الناس, وفي وسالل اإلعالم المرلية 
 :اآلتي لدراسة فيوتبرز أهمية هذه ا والمسموعة.
صورة  ,في الجامعات األردنية المساقات خطط واضعي إعطاء -

لبة ط علىواضحة عن األثر الذي تحدثه دراسة التكنولوجيا الحيوية 
د وتحدي ,تمكنهم من مناقشتهاومدى مستوى فهمهم لها, الجامعات و 

المناسب منها, واتخاذ القرارات والمواقف التي تستند إلى أسس دينية, 
نسانية تجنبهم واجتماعية,   ,بيةثار السلاآلمن وأخالقية, وقانونية, وا 

 .إزاءها د تفكيرهموتوح  
لباحثين إلجراء المزيد من الدراسات واألبحاث في هذا ا تحفيز -
تضمين هذه الموضوعات في وتركيز الضوء على أهمية المجال, 

األمر  ,ةواإلنسانيالخطط الجامعية لتخصصات مختلفة للكليات العلمية 
قاء يمكن استغاللها في االرت ,الذي يؤدي إلى توفير قاعدة من المعلومات

 بمستوى المعرفة في فهم مفاهيم التكنولوجيا الحيوية لدى الطلبة.

 :ومحدداتها الدراسةدود ح
اقتصرت هذه الدراسة على طلبة كليات الطب, والصيدلة, والعلوم 

في  (العلوم البيولوجية, والعلوم )تخصص والتمريض, التطبيقيةالطبية 
راسي في الفصل الداألردنية  وجامعة العلوم والتكنولوجياالجامعة الهاشمية, 

نتالج هذه الدراسة  يدتحدتم  كما . 8102/،810األول للعام الجامعي 
هم الطلبة فلقياس  ؛وثباتهاالمستخدمة  األداة صدق إلى باالرتكازوتعميمها 
في مستوى  هموقدرتها على رصد التمايز بين ,التكنولوجيا الحيويةلقضايا 
كفاية عينة البحث وتمثيلها للمجتمع إضافة إلى  ,لهذه القضايافهمهم 
 .األصلي

 الدراسات السابقة ذات الصلة:
ن الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع هذه استعرض الباحثو 

ة ومن هذه الدراسات الدراس ,, وصنفوها إلى دراسات عربية وأجنبيةالدراسة
ركزت على دور تعليم والتي , Van Rooy & Pollard)(80) (التي أجراها

من قبل الباحثين األخالقيات الحيوية من خالل إعطاء محاضرات يومية 
وذلك في جامعة ماكغواير في سيدني/استراليا,  ,بمتخصصين واالستعانة

في تخصصات  اطالب  ( 01سة على عينة مكونة من )وطبقت هذه الدرا
, الستبانةا, واستخدمت واالقتصادالبيولوجيا, والكيمياء, والبيلة, والقانون, 

جراء   ستراتيجياتإدراسة, وتوصل الباحثان إلى أن لل مقابالت كرداةالوا 
التدريس التي قاما بها كان لها دور كبير في توسيع ُأفق الطالب وتنمية 

ة وحدة األخالق الحيوي بجعلفي مجال األخالقيات الحيوية, وأوصيا  ,تفكيره
 واحدة.

بتدريس مادة األخالقيات الحيوية  ,(02)وزمالؤه )Gioldi)كما قام 
من  ون  مك ,األولىيدرسه طلبة السنة  لمدة ثالث سنوات متتالية في مساق  

( ساعة لطلبة السنتين الثانية والثالثة في كلية الطب في 00( ساعة, و)51)
جامعة غالسكو. وطبق الباحثون اختبارين قبلي وبعدي على أفراد عينة 

جة دراستهم نتي ؛في سلوك الطلبة اا إيجابي  وأظهرت النتالج ترثير  , الدراسة
اتخاذ و  ,ايا الجدليةمساق األخالقيات الحيوية, وقدرتهم على مواجهة القض

ة ,القرارات السليمة بشرنها طلبة السنة األولى, في حين كان طلبة  خاص 
لى عدد المساق, وأرجع الباحثون ذلك إبهذا  انتين الثانية والثالثة أقل ترثر  الس

  على الرغم من ات ساع المنهاج. ,كانت أقل , حيثالساعات المقررة
 هدفت إلى تدريس مساق  , Bryant & Lavelle((05)(وفي دراسة 

في مجال التكنولوجيا الحيوية لطلبة السنة األولى تخصص علوم بيولوجية, 
مجموعة  ,( في بريطانياExeterبحيث شمل المساق في جامعة اكسيتر )
, , وتكنولوجيا اإلخصاباالستنساخمن قضايا التكنولوجيا الحيوية مثل: 

الجينات والعالج  وفحصوالوراثة, وتحسين النسل, ومشروع الجينوم, 
 أسلوبلجيني, والموت الرحيم. واستخدم في تقديم هذه الموضوعات ا

لى الت نويه إوخلصت هذه الدراسة  المناقشة, والعصف الذهني, وأفالم الفيديو.
لطلبة  اي  ا محور الموضوعات, وقد تم اعتماده مساق  الطلبة لمثل هذه  باستمتاع



يدلة, والت مريض, والعلوم, لقضايا الت كنولوجيا الحيوي ة الجدلي ة في الجمستوى    ,امعات األردني ة الرسمي ةفهم طلبة كلي ات الطب, والعلوم الطبي ة التطبيقي ة, والص 

 

لوم الع تخص صات ضمن منظومة ,اا محوري  جزء   وعد ه ,البكالوريوس
 المحورية.

دراسة على طلبة , Willmot & Wellnes((88)(ولقد أجرى 
هدفت إلى استقصاء حيث  ,( في بريطانياLicesterجامعة ليستر )

ى تصميمهم لمواقع علمن خالل  ؛فهمهم لقضايا التكنولوجيا الحيوية
 :ثلم ,تتضمن مجاالت تكنولوجيا حيوية مختلفة ,شبكة اإلنترنت

, وقضايا الخاليا الجذعية, واألجنة هاوزرع األعضاءونقل )الجينات, 
لبة في معلومات الط املحوظ   ااألنابيب(, وأظهرت الدراسة تحسن  وأطفال 

هذه القضايا, كما خلصت هذه الدراسة إلى أنه يمكن لفهمهم بخصوص 
إضافة إلى المرحلة  ,تطبيق ما توصلت إليه في المرحلة الثانوية

 ة.الجامعي
على طلبة السنة األولى في جامعة بدراسة  ,(81)(Sadler)كما قام

وعلى  ,ية تخصص العلوم البيولوجيةنديانا في الواليات المتحدة األمريكإ
الستقصاء أثر امتالكهم  ؛من تخصصات غير علمية نطلبة آخري

ي وموقفهم من القضايا العلمية الجدلية ف ,لمفاهيم التكنولوجيا الحيوية
 أن الطلبة من غير التخصصاتجينات, وأظهرت نتالج الدراسة هندسة ال
 ,يعتقدون بعدم وجود عالقة بين العالج الجيني واالستنساخ ,العلمية

من طلبة العلوم  %31من فاد أكثر بينما أ ,وبين تطور الكالنات الحية
هذه العالقة, واستخدم في هذه الدراسة المقابلة الفردية وجود ب

, وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على التطور العلمي واالستبيانات
تعلم  , وأن يكونالحيوية قضايا التكنولوجياالقرار في  التخاذكرساس 

 إلى اتخاذ القرارات وتفسيرها. اه  الطلبة في مثل هذه القضايا موج  
ستقصاء دراسة هدفت إلى ا (1)وبدران والبنا كما أجرى الزعبي

ألخالقية للقضايا ا ,مستوى فهم طلبة كلية الشريعة في الجامعة األردنية
, والمستوى الدراسي ,والتخصص ,الجدلية في ضوء متغيرات الجنس

من طلبة السنتين وطالبة  ا( طالب  002أفراد عينة الدراسة ) وبلغ عدد
مصارف ) :ومن تخصصات مختلفة ,الشريعةالثانية والرابعة في كلية 

, وأصول الدين(, وطبق اختبار مستوى فهم وأصولهإسالمية, والفقه 
المفاهيم العلمية الجدلية, وأظهرت النتالج أن مستوى فهم طلبة كلية 

وهو  ,الشريعة دون المستوى المطلوب الذي اتفق عليه المتخصصون
 ود فرق في مستوى الفهمعدم وج -اأيض  –ت النتالج (, كما أظهر 11%)

يعزى للجنس والتخصص, وكان من أبرز التوصيات: تضمين مفاهيم 
التكنولوجيا الحيوية الجدلية في الخطط الجامعية لمختلف تخصصات 

 وتطوير استراتيجيات تناسب هذه المفاهيم. ,كلية الشريعة
على طلبة تخصص العلوم  أجريتالتي ( 0)وفي دراسة الدليمي

للكشف عن مدى وعيهم  ؛البيولوجية في الجامعات األردنية الرسمية
للقضايا البيولوجية األخالقية في ضوء متغيرات الجنس, والمستوى 

وطالبة. حيث  طالب   )311(الدراسي, والجامعة. بلغت عينة الدراسة 
للقضايا  ةأظهرت النتالج أن مستوى وعي طلبة تخصص العلوم البيولوجي

كما أظهرت النتالج عدم وجود فرق بين مقبوال . كان البيولوجية األخالقية 
توى الدراسي, والمسمستوى فهم الطلبة للقضايا الحيوية الجدلية يعزى للجنس, 

وأوصت الدراسة بتضمين القضايا البيولوجية األخالقية في خطط  .والجامعة
 مساقات العلوم البيولوجية.

التي أجريت على طلبة المهن الطبية ( 00)ة غنيم وعشاهدفت دراسكما 
المساعدة في كلية تدريب عمان/األونروا, لقياس مستوى وعي طلبة تخصص 

طبيقات الناتجة عن ت ,المهن الطبية المساعدة للقضايا البيولوجية األخالقية
هم واستقصاء معايير الحكم التي يستندون إليها في حكم ,التكنولوجيا الحيوية

على قضايا البيوأخالقية الحيوية, وترثرها بكل من الجنس والمستوى الدراسي. 
أن درجة وعي  أظهرت النتالجو  .طلبةمن ال (012بلغت عينة الدراسة )وقد 

الطلبة بشكل عام )الكلي( كانت بدرجة متوسطة, وأن أكثر المبادئ 
هو  ,قية التي يستندون إليها في حكمهم على قضايا البيوأخالقيةالبيوأخال

 ألخير.أ االستقاللي في الترتيب اثم المبدأ النفعي, وحل  المبد ,المبدأ الديني

 ع الدراسة الحالية منها:على الدراسات السابقة وموق تعقيب
يالحظ من الدراسات السابقة أنها ركزت على استراتيجيات تدريس 

, (0203,,88)سواء من مواقع على شبكة اإلنترنت ,الجدلية البيولوجيةالقضايا 
, في حين تناولت (00,05)أو تصميم مساقات في القضايا البيولوجية الجدلية

للقضايا  ,دراسات أخرى استقصاء مستوى فهم طلبة كليات الطب أو الشريعة
 بحصر ؛السابقةمن الدراسات  االستفادة توقد تم. (00,1)الجدلية البيولوجية

في  عنهافت واختل ,المفاهيم البيولوجية المتصلة بمجال التكنولوجيا الحيوية
استقصاء فهم طلبة كليات الطب, والعلوم الطبية التطبيقية, والصيدلة, 

ايا في الجامعات األردنية الرسمية لقض ,والتمريض, والعلوم )قسم البيولوجيا(
مع  هذه التخصصات هي األكثر تعامال  ن أل ؛التكنولوجيا الحيوية الجدلية
ق ا مفاهيم التكنولوجيا الحيوية الذي  األمر ,لمثل هذه القضايا, واألكثر تطر 

التعليم الجامعي في تطوير قدرات الطلبة في هذا المجال. يقضي بإسهام 
بحدود علم -وبالذات العربية منها  -عموم ا– تبين ندرة الدراساتقد و 

لم يث حبشكل خاص,  ت قضايا التكنولوجيا الحيويةالتي تناول -الباحثين
أي دراسة االختالف في مستوى فهم طلبة كليات الطب, والعلوم  تستقص  

الطبية التطبيقية, والتمريض, والصيدلة, والعلوم )تخصص العلوم 
في الجامعات األردنية لقضايا التكنولوجيا الحيوية الجدلية  ,البيولوجية(

 باختالف التخصص.

 ريفات اإلجرائية:التع
 :وهي ,تخصصات مختلفةتضم هذه الكلية : التطبيقيةالعلوم الطبية  كلية

علوم طب األسنان المساندة, وتكنولوجيا صناعة األسنان, والعلوم الطبية 
المخبرية, والعالج الطبيعي, والعالج الوظيفي, والسمع والنطق, والبصريات, 

وفي هذه الدراسة تم اختيار طلبة . تكنولوجيا األشعة, واإلسعاف والطوارئو 
العلوم  لتمثيل كلية ؛العلوم الطبية المخبرية, والعالج الطبيعيتخصصي 

 الطبية التطبيقية.
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ثقت هي المفاهيم العلمية التي انبالحيوية الجدلية:  التكنولوجيامفاهيم 
وتكون  ,عن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مجال المعالجات الطبية

 ؛ولم يحصل اتفاق من حيث استخدامها ومشروعيتها ,مثيرة للجدل أحيان ا
الرتباطها بمنظومات قيمية ومعايير سلوكية وأخالقية, ومن هذه 

, وعمليات التبرع ونقل األعضاء وزرعها, وأطفال االستنساخالمفاهيم: 
األنابيب, واألم البديلة, والموت الرحيم, والمعالجات الجينية, واألمراض 

 ة.الوراثي
من مفاهيم التكنولوجيا  ا( مفهوم  08تم تحديد ) وألغراض هذه الدراسة

 ,رجيالخا التلقيح االصطناعيو , االستنساخ البشريوهي:  ,الحيوية
ألجنة , وتجميد االرحم الُمسترجر, و الهندسة الوراثيةو , وأطفال األنابيب

(Fetus Freezing وبنوك ,)والتبرع باألعضاءالحيوانات المنوية ,, 
ولوجيا التكنو , البصمة الوراثيةو , مراض الوراثية, والخاليا الجذعيةواأل

هم يقاس مستوى فوفي هذه الدراسة  ., واألغذية المعدلة وراثيا  ةالحيوي
اص خ باستخدام اختبارالجدلية  التكنولوجيا الحيوية لمفاهيمطلبة ال

ا التكنولوجيمدى إدراك الطلبة لقضايا " , عنوانه:مصمم لهذه الغاية
 ."الحيوية الجدلية

 :جراءاتإلالطريقة وا
 ة:منهجية الدراس -1
طلبة  همفلتقصي مستوى  ؛مسحيةفي هذه الدراسة المنهجية ال تستخدما

 .الجدلية التكنولوجيا الحيويةلقضايا  الكليات الطبية

 :مجتمع الدراسة -2
تكون مجتمع الدراسة من طلبة كليات الطب, والعلوم الطبية 

الجامعات في  ,)قسم البيولوجيا( , والصيدلة, والتمريض, والعلومالتطبيقية
( 5وجد فيها كافة هذه الكليات ويبلغ عددها )األردنية الرسمية التي ت

الجامعة األردنية, والجامعة الهاشمية, وجامعة العلوم  :وهي ,جامعات
 والتكنولوجيا األردنية.

 عينة الدراسة: -3
 من بين الجامعات التي ,طريقة العشواليةبال جامعتان اختيرت

وجامعة  ,هما: الجامعة الهاشمية ,تحتوي على هذه الكليات جميعها
, بواقع وطالبة ( طالب ا01ردنية. كما تم اختيار)العلوم والتكنولوجيا األ

( طالبة من كل كلية من الكليات الخمس من 81و) ( طالب ا,81)
دام جداول باستخ وذلك ؛ثة والرابعةمن مستوى السنتين الثال ,الجامعتين

سة في اوبلغ عدد أفراد عينة الدر والطريقة العشوالية المنتظمة.  ,ماءاألس
 ,( طالب من الذكور011وطالبة, منهم ) ( طالب811كل جامعة )

( 011أفراد عينة الدراسة ) ( طالبة من اإلناث. وبذلك يكون عدد011و)
ا توزيع عينة الدارسة وفق   ,(0)ذو الرقم  ويبين الجدول وطالبة. طالب

 ., والجنسوالتخصص ,الجامعةلمتغيري 

 (: أفراد عينة الدراسة موزعة حسب الجامعة، والجنس، والتخصص1)ذو الرقم الجدول 

 
 

 الجامعة

 
 التخصص

 
 الجنس

 الطب
العلوم 
الطبية 
 ةالتطبيقي

 الصيدلة التمريض
العلوم 

 المجموع البيولوجية

 الهاشمية
 100 20 20 20 20 20 ذكور

 100 20 20 20 20 20 إناث

العلوم 

والتكنولوجيا 

 األردنية

 100 20 20 20 20 20 ذكور

 100 20 20 20 20 20 إناث

 400 80 80 80 80 80 المجموع

 أداة الدراسة: -4
الع على مجموعة من الدراسات التي تناولت مستوى فهم ط  بعد اال

, قام (3,7,16)التي استخدمت فيها واألدوات ,للمفاهيم البيولوجية الجدليةالطلبة 
 مدى إدراك الطلبة لقضايا التكنولوجيا" المعنون بــــ اختبار بإعدادالباحثون 

بية والعلوم الط ,مستوى فهم طلبة كليات الطبلقياس  ؛"الحيوية الجدلية
ة الجدلية, والعلوم لمفاهيم التكنولوجيا الحيوي ,والتمريض ,والصيدلة ,التطبيقية

 راتفي فق التكنولوجيا الحيوية الجدلية مفاهيمتم توزيع مجموعة من و 
(, Human Cloningاالستنساخ البشري )االختبار, ومن هذه المفاهيم: 

-In-Vitroالخارجي وأطفال األنابيب ) االصطناعيالتلقيح و 
Fertilization ,) و( الهندسة الوراثيةGenetic Engineering ,) الرحم و
بنوك و (, Fetus Freezingتجميد األجنة )و (, Surrogacyالُمسترجر )

 Organالتبرع باألعضاء )و (, Sperm Bankالحيوانات المنوية )
Donor ,) و( األمراض الوراثيةInherited Diseases ,) الخاليا الجذعية و

(Stem Cells ,) و( البصمة الوراثيةDNA Fingerprint ,) التكنولوجيا و
 Genetically) ااألغذية المعدلة وراثي  و (, Biotechnologyالحيوية )

Modified Food.)  وفق , ( فقرة51من ) المبدلية بصورته االختباروتكون
تم  االختباروللتحقق من صدق  .ختيار من متعدد برربعة بداللاال أنموذج

 في مجاالت: واالختصاصمحكمين ذوي الخبرة  ةثالثعرضه على 
عات في الجام تقويم(القياس و العامة, و الصحة الجزيلية, و البيولوجيا ال)

ومناسبة  ,يتعلق بصياغة األسللةلب إليهم إبداء مالحظاتهم فيما وطُ , األردنية
ذف ح البدالل للموضوعات المطروحة من إضافة أو حذف أو تعديل, وقد تم

مثل: أحد التالي يصنف على أنه عملية تكنولوجيا  االختبار( فقرات من 1)
راعة التخلص من الصلع بز  -زراعة الكلى من متبرع لمستقبل  ب -حيوية: أ

استخدام  -ا دبكتيرياألنسولين باستخدام ال إنتاج -ج هنفسالشخص الشعر من 
عادة صياغة بعض الفقراتلرفع مناعة اإلنسان Cفيتامين  مة البصمثل  , وا 
يمكن بواسطتها تحديد والد الطفل -أ (:The DNA Fingerprintالوراثية )

http://www.organdonor.gov/
http://www.organdonor.gov/
http://www.organdonor.gov/


يدلة, والت مريض, والعلوم, لقضايا الت كنولوجيا الحيوي ة الجدلي ة في الجامعات األردني ة الرسمي ةمستوى فهم طلبة كلي ات الطب, والعلوم الطبي ة التطبيقي ة,    ,والص 

 

 يمكن بواسطتها تحديد والدي -يمكن بواسطتها تحديد والدة الطفل ج 
, حيث تم تعديل ال يمكن بواسطتها تحديد والدي الطفل -الطفل د

 قطف يمكن بواسطتها تحديد والد الطفل -أالخيارين األول والثاني إلى 
صورته االختبار ب, وأصبح فقط يمكن بواسطتها تحديد والدة الطفل -ب

كل  , حيث تم تمثيل( فقرة برربعة بدالل لكل منها80من ) االنهالية مكون  
وكانت أعلى عالمة يحصل , بسؤالين ثني عشراالمفهوم من المفاهيم 

(, وأدنى عالمة هي صفر. 80عليها الطالب في االختبار هي )
خارج عينة  منعلى عينة استطالعية  تطبيقهتم  االختبارولحساب ثبات 

( طالب من كل كلية 3بواقع ) ,طالبةو  ا( طالب  83مكونة من ) ,الدراسة
لة لتجز ا وُحسب معامل الثبات بطريقةتم اختيارهم بطريقة عشوالية, 

( وهي نسبة 8،.1حيث بلغ ) واستخدم معامل ارتباط بيرسون, ,النصفية
( دقيقة, وقد 53وكان ) االختبارمقبولة. وحدد الزمن الذي يستغرقه 

كان و  ,االختبارلتحديد عالمة النجاح على  ؛آراء المحكمينب اسُتؤنس
 موضوع الدراسة, ختبارالل( 08عالمة ) :أي ,(%31اإلجماع على )

من ذلك يكون دون المستوى  وكل من يحصل على عالمة أدنى
كما حسب معامل التمييز ودرجة الصعوبة لالختبار, حيث  المطلوب.

(, أما درجة الصعوبة فكانت 1.01بلغ معامل التمييز لالختبار )
 .به ضمن الحد المسموح يعد  (, وهذا 1.11)

 تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية: -5
  R Gتصميم المجموعة الواحدة العشوالي البعدي )تم اختيار 

O ؛وطالبة ( طالب ا01؛ الختيار )جداول األسماء اسُتخدمت(, حيث 
والنصف اآلخر من اإلناث من كل كلية في كلتا  ,نصفهم من الذكور

 ؛عينةأفراد الاالختبار على جميع  ووز ع, الجامعتين بطريقة عشوالية
كليات الطب, والعلوم الطبية بهدف استقصاء مستوى فهم طلبة 

 قضايال, والصيدلة, والتمريض, والعلوم )قسم البيولوجيا( التطبيقية
 ,في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ,التكنولوجيا الحيوية الجدلية
 باختالفأفراد عينة الدراسة  الختالف والجامعة الهاشمية, ونظر ا

يا الحيوية مفاهيم التكنولوجلفهم الفقد تناولت الدراسة مستوى  ,التخصص
سبت المتوسطات الحسابية الجدلية وترثره بالتخصص, لذلك حُ 

مدى "على اختبار  ,طلبة عينة الدراسةلعالمات  واالنحرافات المعيارية
راض الذي ُأعد ألغ ,"إدراك الطلبة لقضايا التكنولوجيا الحيوية الجدلية

 ؛ لمعرفة(One Sample T-Testاختبار )وتم استخدام هذه الدراسة, 
درجة لوصل ل , قدمتوسط عالمات أفراد عينة الدراسةكان  إذافيما 

 تحليل كما استخدم ال. ( أم12) المعيارية التي اتفق عليها المحكمون
لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات  ؛(ANOVAالتباين األحادي )

 .الحسابية ألداء عينة الدراسة في االختبار في ضوء التخصص

 

 

 :وتفسيرها الدراسةنتائج 
 : النتائج المتعلقة بالسؤال األول وتفسيرها:أوًل 

نص السؤال األول على: "ما مستوى فهم طلبة كليات الطب, والعلوم 
والصيدلة, والعلوم )تخصص العلوم , والتمريض, التطبيقيةالطبية 

 جدلية؟"الحيوية ال التكنولوجيالقضايا في الجامعات األردنية  ,بيولوجية(ال
الذي ُأعد  ألغراض  ختباراالأوراق  ُصححت ,عن هذا السؤال ولإلجابة

 ,"مدى إدراك الطلبة لقضايا التكنولوجيا الحيوية الجدلية"الد راسة المعنون بـــــ
 وطالبة من مختلف التخصصات, ( طالب011والبالغ عددهم )لطلبة لجميع ا

ينة المعيارية لعالمات أفراد ع واالنحرافات ,ُحسبت المتوسطات الحسابيةثم 
 ختبارااللى ع ,الدراسة في الجامعتين الهاشمية, والعلوم والتكنولوجيا األردنية

كما في  ,"الجدليةمدى إدراك الطلبة لقضايا التكنولوجيا الحيوية " المعنون بـــــ
 (.8) ذي الرقم الجدول

ة ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لعالمات أفراد عين2)ذو الرقم الجدول 
دراك مدى إ"ألردنية على اختبار والعلوم والتكنولوجيا ا الدراسة في الجامعتين الهاشمية

 "الطلبة لقضايا التكنولوجيا الحيوية الجدلية
 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص

 4.66 13.93 80 الطب

 3.35 11.40 80 العلوم الطبية التطبيقية

 3.13 13.28 80 التمريض

 3.75 13.56 80 الصيدلة

 3.83 15.65 80 العلوم البيولوجية

 4.00 13.56 400 الكلي

أن متوسط عالمات أفراد عينة  ,(8)ذي الرقم يالحظ من الجدول 
في من مختلف التخصصات  ,وطالبة ( طالب011لدراسة البالغ عددهم )ا

 ,(05.31والهاشمية( بلغ ) ,الجامعتين )العلوم والتكنولوجيا األردنية
مما يشير إلى أن مستوى فهم أفراد عينة  ؛(0.11المعياري ) واالنحراف
في  ,أعلى من المستوى المطلوب الجدلية التكنولوجيا الحيوية لقضاياالدراسة 

 (.0.31التي أجمع عليها المحكمون بمقدار) ,(08ضوء العالمة المحك )
 ( داال  05.31ولبيان ما إذا كان متوسط عالمات أفراد عينة الدراسة البالغ )

ظهرت أو (. One Sample T-Testأم ال, تم استخدام اختبار ) إحصالي ا
ة المحسوب , حيث بلغت قيمة "ت"إحصالي ا الفرق كان داال  النتالج أن 

الفرق بين المتوسط بمعنى أن . )α =1.111) (, والداللة اإلحصالية28.،)
, يةالتطبيقمستوى فهم طلبة كليات الطب, والعلوم الطبية الحسابي ل

لجامعات في ا ,والتمريض, والصيدلة, والعلوم )تخصص العلوم البيولوجية(
 ةإحصاليذو داللة كان  ,الجدلية التكنولوجيا الحيوية لقضايااألردنية 

(1.13= α), كما لصالح طلبة عينة الدراسة (08العالمة المحك )مقارنة ب ,
كما تم تمثيل العالمات في جدول  .(5)ذي الرقم الجدول في هو موضح 

 (.0)ذي الرقم تكراري ملوي كما في الجدول 



  8102العدد الثالث ,  –المجلد الثامن عشر  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 

 (One Sample T-Test( نتائج اختبار )3) ذو الرقم الجدول
المتوسط الحسابي 

 ألفراد عينة الدراسة

فرق المتوسط عن 

 القيمة المحك

قيمة "ت" 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الدللة 

 اإلحصائية

13.56 1.56 7.82 399 0.000* 

 α =0.05) عند مستوى الداللة ) دالة إحصالي ا *

جدول التوزيع التكراري النسبي المئوي ألفراد عينة الدراسة ( 4)ذو الرقم الجدول 
 التخصصاتلجميع 

 المئويالتكرار النسبي  مركز الفئة الفئات الفعلية التكرار العالمات فئات

1-4 5 0.5-4.5 2.5 1.25 

5-8 53 4.5-8.5 6.5 13.25 

9-12 93 8.5-12.5 10.5 23.25 

13-16 150 12.5-16.5 14.5 37.5 

17-20 90 16.5-20.5 18.5 22.5 

21-24 9 20.5-24.5 22.5 2.25 

 100 - - 400 المجموع

( هي الفلة 01-05أن الفلة ) ,(0) ذي الرقم يالحظ من الجدول
(, %3.،5وطالبة, ونسبتهم ) ( طالب ا031, والتي بلغ تكرارها )المنوالية

, كما أن ثر تكرار اوهي العالمة األك ,(00.3وأن المنوال هو العالمة )
(. %18.3ة )المنواليفوق الفلة التي تقع الملوية للتكرارات مجموع النسب 

كما تم تمثيل عالمات أفراد عينة الدراسة في جدول تكراري متجمع نازل, 
 (.3) ذي الرقم كما هو موضح في الجدول

 مات أفراد عينة الدراسةالنازل لعالجمع تالجدول التكراري الم (5)ذو الرقم لجدول ا
جمع تالتكرار الم التكرار الفئات الفعلية فئات العالمات

 النازل

1-4 0.5-4.5 5 400 

5-8 4.5-8.5 53 395 

9-12 8.5-12.5 93 342 

13-16 12.5-16.5 150 249 

17-20 16.5-20.5 90 99 

21-24 20.5-24.5 9 9 

 - 400 - المجموع

وطالبة حصلوا  ( طالب ا801أن ) ,(3)ذي الرقم يظهر من الجدول 
هؤالء الطلبة تعادل  نسبة (, وهذا يعني أن08.3على عالمة أكثر من )

( كانت %3،.،5( من المجموع الكلي, وأن ما نسبته )18.83%)
 وطالبة. ( طالب ا030وبلغ عددهم ) ,لمعياريةعالماتهم دون العالمة ا

رتبط برن قضايا التكنولوجيا الحيوية الجدلية ت هذه النتيجةيمكن تفسير و 
ن القضايا أهميتها كحل لكثير م ثبتتوالتي  ,بالقضايا العامة في المجتمع

راض أمتعلق باألمراض الوراثية, واألمراض العصبية, و التي ت ,الصحية
ما ل العقم, واإلجهاض, وزراعة األعضاء. ونظر اقضايا و القلب, والسكري, 

مع  هاابقتط, و لهذه القضايا من عالقة وطيدة بتخصصات أفراد عينة الدراسة
 ,حوارلديهم الرغبة في ال تتوفر لذلك ؛عيةواالجتماأطر ثقافتهم الفكرية 

شر ن, وما يالعلمية االكتشافاتمن  ستجد  الع على كل ما يط  , واالوالمناقشة
ارع مواكبة هذا التقدم المتس؛ لعنها من أبحاث ودراسات في مجاالتها المتنوعة
 لزام اصبح أومن هذا الفهم,  ,في المعرفة العلمية وترثيراته على حياة األفراد

 على المدارس والجامعات
تناول مثل هذه الموضوعات في مناهجها وخططها, وقد شهدت أن ت 

ي تطوير المناهج والكتب المدرسية, فمنذ ف السنوات الماضية نقلة نوعية
 تتم  وحتى اآلن,  (،012التربوي عام ) الوطني األول للتطوير المؤتمر

ة ,مواكبة هذه التطورات العلمية كتب  كنولوجيا الحيوية فيفي مجال الت خاص 
في و  بالمرحلة الجامعية. وانتهاءمن المرحلة األساسية  بدء ا ,األحياء والعلوم

 حول العلميد "المؤتمر ق  ( عُ 8100عام )
 ةفي الجامع ,"الشباب الباحثين دور وتعزيز الطبية البحوث أخالقيات 
ربية والثقافة األردنية للتاللجنة الوطنية من قبل فعالياته  الذي ُنظ مت ,األردنية
أساتذة  وشارك فيه معظم ,واللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة ,والعلوم

ن خالل هذا م وزارة التربية والتعليم سعتو  الجامعات وطلبة الكليات الطبية,
بلورة رؤية وطنية في تعزيز تدريس أخالقيات البيولوجيا بشكل إلى  ,المؤتمر
عرض بعض القضايا الُمثيرة للجدل  من خالل ؛كل عاموالعلوم بش ,خاص

سواء  ,نسيالُمدر  و وتدريسها, ودعت إلى التركيز على بناء قدرات األساتذة 
لمعايير ووضع ا ,جل تعزيز القيمأمن  ؛في التعليم العام أو التعليم الجامعي

 ورافق ذلك إعداد المعلم الكفؤ القادر على إعداد أجيال. الالزمة لتطبيقها
لها  صالواالت وسالل اإلعالمنولوجيا الحيوية. كما أن كواعية بمستحدثات الت

, إضافة إلى إطالع الطلبة على آخر المستجدات في هذا المجالدور في 
وتكليف الطلبة بتقديم أوراق عمل وأبحاث حول مثل  ,والمؤتمرات ,الندوات

هم هذه وحضور , إضافة إلى رسالل الماجستير ومشاركة الطلبة هذه القضايا
ي رفع ف األمر الذي كان له كبير األثر ,المناقشات ومناقشتها مع زماللهم

 مستوى الطلبة في فهم هذه القضايا.
, ولكنها تختلف (0)توافقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الدليمي

مستوى فهم طلبة ظهرت تدني التي أ, (9)الزعبي وبدران والبنامع نتيجة دراسة 
تخدمة في بة المسعينة الطل باختالف, ويفسر ذلك للقضايا األخالقية الجدلية

وباألخص  ,ن عينة هذه الدراسة تكونت من الكليات العلميةالدراستين, حيث إ
, وبما عةكلية الشريوعينة تلك الدراسة تكونت من طلبة  ,من الكليات الطبية

عرض فمن الطبيعي أن يت ,الحيوية هو موضوع علميأن موضوع التكنولوجيا 
له طلبة التخصصات العلمية في مساقاتهم الجامعية بشكل أكبر من طلبة 

تخصص الشريعة.



يدلة, والت مريض, والعلوم, لقضايا الت كنولوجيا الحيوي ة الجدلي ة في الجامعامستوى فهم    ,ت األردني ة الرسمي ةطلبة كلي ات الطب, والعلوم الطبي ة التطبيقي ة, والص 

 

 : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرها:ثانًيا
: هل يختلف مستوى فهم الن حو اآلتي السؤال الثاني على جاء

يدلة, , والتمريض, والصالتطبيقيةية طلبة كليات الطب, والعلوم الطب
 ضايالقفي الجامعات األردنية  ,والعلوم )تخصص العلوم البيولوجية(

 باختالف التخصص؟  ,الجدلية التكنولوجيا الحيوية
حليل التباين األحادي المشترك هذا السؤال استخدم ت لإلجابة عن

(ANOVA)فروق ذي داللة إحصالية  هناك تفيما إذا كانالختبار  ؛
ات في الكلي لعالمات أفراد عينة الدراسة ةمتوسطات الحسابيالبين 

 .يوضح نتالج هذا التحليل (1)ذو الرقم الجدول و , الخمس المختلفة
بيان ل( ANOVAتحليل التباين األحادي المشترك )نتائج ( 6)ذو الرقم الجدول 

 لمتغير التخصص تبًعا عينة الدراسةمتوسطات عالمات أفراد  بيندللة الفروق 
 مصدر

 التباين

 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

متوسط 

 ف قيمة المربعات

مستوى 

 الدللة

 بين

 المجموعات
739.85 4 184.96 12.953 *0.000 

خالل 

 المجموعات
5640.59 395 14.28   

    399 6380.44 الكلي

 α =0.05) ) عند مستوى الداللة دالة إحصالي ا *
داللة  وق ذاتجد فر و أنه ت ,(6) ذي الرقم من الجدول يتضح
 ات الحسابيةبين المتوسط ,(α=0.05مستوى الداللة ) عندإحصالية 

ا الطلبة لقضايا التكنولوجي فهمعلى  ,لعالمات طلبة مجموعات الدراسة
ات ولمعرفة أين توجد هذه الفروق .تعزى إلى التخصص الحيوية الجدلية

 Tukey Post hoc) توكي م اختبار, اسُتخدبين التخصصات الخمسة
Test)ذو عالمات التخصصات, والجدول  اتللمقارنة بين متوسط ؛
 ( يبين نتالج المقارنة.،)الرقم 

 ( ما يرتي:7)ذي الرقم يتضح من الجدول 
 ع جميالعلوم البيولوجية على  تفوق مستوى طلبة تخصص

 الطب, والعلوم الطبية) :المستويات لطلبة التخصصات األخرى
ولوجيا قضايا التكنفي فهم  ,(التطبيقية, والتمريض, والصيدلة

, 1.110, 1.111, 1.155الحيوية الجدلية بداللة إحصالية )
 ,(1.13( على التوالي, وهي ذات داللة إحصالية دون )1.113

 ة.لصالح طلبة تخصص العلوم البيولوجي
  قضايا هم فالعلوم الطبية التطبيقية في مستوى طلبة تخصص تدني

مقارنة مع مستويات جميع طلبة  ,التكنولوجيا الحيوية الجدلية
الطب, والتمريض, والصيدلة, والعلوم ) :التخصصات األخرى

( لصالح طلبة بقية 1.13) بداللة إحصالية ,البيولوجية(
 التخصصات.

 طلبة كل من  فهم حصالية بين مستوىعدم وجود فروق ذات داللة إ
حيوية قضايا التكنولوجيا الل, الطب, والتمريض, والصيدلة :تخصصات

(, 1.1،0إذ بلغت الداللة اإلحصالية بين الطب والصيدلة ) ؛الجدلية
 (.1.205وبين الطب والتمريض )

 عالماتل الحسابية متوسطاتالبين  اختبار توكي للمقارنة ( نتائج7) ذو الرقم الجدول
 "مدى إدراك الطلبة لقضايا التكنولوجيا الحيوية الجدلية"على اختبار  أفراد عينة الدراسة

 التخصص

)المتوسط 

 التخصص الحسابي(

المتوسط 

 الحسابي

فرق 

المتوسطات 

 الحسابية

الخطأ 

 المعياري

الدللة 

 اإلحصائية

 الطب*

(13.93) 

العلوم 

 البيولوجية
15.65 -1.75 0.60 *.033 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

11.40 2.55 0.60 *.000 

 974. 0.60 363. 13.56 الصيدلة

 813. 0.60 65. 13.28 التمريض

العلوم 

 البيولوجية*

(15.65) 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

11.40 4.25 0.60 *.000 

 005.* 0.60 2.09 13.56 الصيدلة

 001.* 0.60 2.38 13.28 التمريض

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية*

(11.40) 

 003.* 0.60 2.16- 13.56 الصيدلة

 016.* 0.60 1.88- 13.28 التمريض

 الصيدلة*

(13.56) 
 989. 0.60 29. 13.28 التمريض

  α =0.05)) عند مستوى الداللة ادالة إحصائي   *
مدى "تبار في اخ طلبة العلوم البيولوجية مستوىتفوق يمكن تفسير و 

هاشمية ال) :في الجامعتين" لقضايا التكنولوجيا الحيوية الجدليةإدراك الطلبة 
 ؛والعلوم والتكنولوجيا األردنية( على طلبة التخصصات األخرى في الدراسة

يث من ح ,ريس في الجامعتينخطتي التدمحتوى  اختالفيعود إلى برنه 
ة في ي, حيث احتوت خطة برنامج العلوم البيولوجالمواد التي تشتمل عليها

جيا بيولو "و ,"والمجتمع الحيوية التكنولوجيا" الجامعة الهاشمية على مواد
امج العلوم خطة برن واحتوت ,من الناحيتين النظرية والعملية , و"وراثة""جزيلية

البيولوجية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية على خمس مواد )نظرية 
تكنولوجيا ", و"ت حيوية حيوانيةتقانا"و, "تقانات حيوية نباتية" :وهي ,وعملية(
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جميع و , "البيولوجيا الجزيلية"و, "التكنولوجيا  الحيوية مبادئ"و, "حيوية
يوية على قضايا التكنولوجيا الح زترك  الجامعتين في هذا التخصص مواد 

 زلومن المواضيع التي تتطرق لها هذه المواد هي ع ,بالتفصيل والتطبيق
دخال النواقل الهجين ,ثو الجين المور  وية األددراسة و  ,فالمظال   إلىة وا 

حية , وتخمر الكالنات الات الحيويةيالمختلفة المنتجة باستخدام التقن
نتاج ,الدقيقة  ,االغذاء, واالستنساخ, والكالنات الحية المعدلة وراثي   وا 

, رالرحم الُمسترج, و أطفال األنابيبو  ,الخارجي االصطناعيالتلقيح و 
 ,الخاليا الجذعيةوالجاميتات, واألمراض الوراثية, و  تجميد األجنةو 
يجابيات ,ااألغذية المعدلة وراثي  و   استخدام التكنولوجيا الحيوية وا 

 . هاوسلبيات
الجامعة  فيالطب والتمريض  خطط البرامج التابعة لكليتي كما أن

ي فوهي مادة إجبارية  ,"العلوم والتقانة تحتوي مادة "أخالقياتالهاشمية 
, , والتمريضالتطبيقية)الطب, والعلوم الطبية  :الكليات الصحية

دراسة الكروموسومات والوراثة, والصلة  تشمل هذه المادة(, والصيدلة
, وتكوين األمشاج, وآليات نقل وكيمياء الجينات, واالنقسام ,ثيةالورا

ذه الشيفرة, الترجمة لهالنسخ و  ةالصفات الوراثية, والشفرة الوراثية وعملي
وتخليق البروتين, والطفرات, والخريطة الجينية, وتحديد الجنس, 

رابات الوراثية البشرية والخصالص المرتبطة بالجنس, واالضط
 وكذلك تحتوي خطط البرامج .ومعالجتها, والهندسة الوراثية وتشخيصها

ومات موسدراسة الكرو  التي تشمل ,الطبية على مادة "الوراثة الجزيلية"
والوراثة, وكيمياء الجينات, واالنقسام, وآليات نقل الصفات الوراثية, 

الوراثية  راباتوالشفرة الوراثية, والخصالص المرتبطة بالجنس, واالضط
 ومعالجتها, والهندسة الوراثية.  البشرية وتشخيصها

فلم ترد أي مادة  ,التطبيقيةأما في تخصص العلوم الطبية 
في جميع  ,الوراثية والهندسةالتكنولوجيا الحيوية ب ذات عالقة صتخص

 ادةملهذه الكلية في كلتا الجامعتين, باستثناء  التابعةخطط البرامج 
 في الجامعة الهاشمية. "أخالقيات العلوم والتقانة"

ة تكنولوجيا حيوي" حتوي على مادةتفأما برامج كلية الصيدلة 
و"تكنولوجيا حيوية  ,"تقانة حيوية", و"صيدلة حيوية", و"صيدالنية
 وتعليم ,تصنيع المضادات الحيويةإلى  الموادتهدف هذه و , صيدالنية"

ين لجعزل ا :مثل ,والهندسة الوراثية ها,وأسسالتقانات الحيوية  مبادئ
دخال النواقل الهجين ,المورث تلفة المخودراسة األدوية  ,فالمظال   إلىة وا 

لذين ضوء ما تقدم فإن الطلبة ا فيو  ت الحيوية.اناالمنتجة باستخدام التق
تواهم كان مس ,نت خططهم الدراسية قضايا التكنولوجيا الحيويةتضم  

 أفضل من مستوى طلبة التخصصات األخرى.

 التوصيات والمقترحات:
 ,الستمرارابضرورة الباحثون  يوصيبناء  على نتالج هذه الدراسة 

 ,جامعيةالخطط الفي  الجدلية التكنولوجيا الحيويةتضمين مفاهيم في 

, وتطوير خاصة الطبية منهاالكليات العلمية لمختلف تخصصات 
إجراء دراسات بوكذلك يوصي الباحثون  التي تناسبها,تدريس الاستراتيجيات 
, والعلوم, والعلوم الشريعة :مجتمعات جديدة مثل كليات أخرى تتناول

 .اإلنسانية
 .الدراسة هذهلجزيل لجامعة الزرقاء على دعم الشكر ا الشكر:

 :العربية المراجع
, المؤتمر الوطني الخاليا الجذعية واستخداماتها ,, سعيدإسماعيل -0

-األول ألخالقيات البيولوجيا, بدعم من منظمة اليونسكو, عمان
 .8111, األردن

القضايا األخالقية المعاصرة المتضمنة  ",بني سلمان, وحسان محمود -8
ثانوية في وال المرحلتين األساسية العلياية في في كتب العلوم الحيات

, جامعة عمان العربية للدراسات دكتوراه غير منشورة أطروحة, "األردن
 .2008, األردن-العليا, عمان

التفكير األخالقي في مجال األخالقيات الحيوية ",جريسات, رندا عيسى -5
لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس عمان وطلبة الجامعات 

ية , جامعة عمان العربدكتوراه غير منشورة أطروحة, "األردنية
 .8113األردن, -للدراسات العليا, عمان

مدى وعي طلبة تخصص العلوم الحياتية في "الدليمي, عامر, -0
, "الجامعات األردنية للقضايا البيوأخالقية في ضوء بعض المتغيرات

األردن, -لبيت, المفرق, جامعة آل ارسالة ماجستير غير منشورة
8103. 

المؤتمر الوطني , اإلجهاض واإلخصاب الصناعي ,الرمحي, معتز -3
-األول ألخالقيات البيولوجيا, بدعم من منظمة اليونسكو, عمان

 .8111األردن, 
ة ترجمة عبد النور عبد المنعم, مراجع)أخالقيات العلم,  ,ريزنيك, ديفيد -1

س لمجلالم المعرفة, الكويت, مطابع السياسة, ا, سلسلة ع(منى الخولي
 .8113الوطني للثقافة والفنون واألدب, 

العالقة بين مستوى فهم معلمي العلوم الحياتية في  ,الزعبي, طالل -،
المرحلة الثانوية لطبيعة العلم ومستوى فهمهم للقضايا العلمية الجدلية 

 .8111(, 8)51, مجلة دراسات الجامعة األردنية ,واتجاهاتهم العلمية
المبادئ  ,ات, محمد خير, وحسين, خولةالزعبي, طالل, والسالم -2

األخالقية التي يستند إليها طلبة كلية الطب في الجامعة األردنية في 
إصدار حكمهم على القضايا األخالقية, ومدى ترثرها بكل من الجنس 
والمستوى الدراسي, ومستوى فهمهم لطبيعة العلم. مجلة جامعة النجاح 

 .8112, 0801-0010(: 88)0, لألبحاث )العلوم اإلنسانية(
ة مستوى فهم طلبة كلي ,الزعبي, طالل, وبدران, درويش, والبنا, نماء -1

الشريعة في الجامعة األردنية للقضايا العلمية األخالقية الجدلية في 
ضوء متغيرات كل من النوع والتخصص والمستوى الدراسي. المجلة 

 .8100(, 0)10األردنية للعلوم التطبيقية )العلوم اإلنسانية(, 



يدلة, والت مريض, والعلوم, لقضايا الت كنولوجيا الحيوي ة الجدلي ة    ,في الجامعات األردني ة الرسمي ةمستوى فهم طلبة كلي ات الطب, والعلوم الطبي ة التطبيقي ة, والص 

 

ر الوطني المؤتم, القتل الرحيم والقتل الجيد ,اهلل العبادي, عبد -01
-األول ألخالقيات البيولوجيا, بدعم من منظمة اليونسكو, عمان

 .8111األردن, 
لطبية ن امستوى وعي طلبة المه ,غنيم, سميرة وعشا, انتصار -00

خالقية الناتجة عن بعض تطبيقات المساعدة للقضايا البيوأ
التكنولوجيا الحيوية وعالقتها بمتغيري الجنس والمستوى الدراسي. 

(: 0)53 ,مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي
03-58 ,8103. 
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