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ــدفت ا :ملخــــص ــةهــ ــى لدراســ ــل    الحالية إلــ ــدخل التحليــ ــتخدام مــ ــر اســ ــرف أثــ تعــ
ــي مــــادة          ــيل الدراســــي فــ ــاذ القــــرار والتحصــ ــة مهــــارات اتخــ ــي فــــي تنميــ األخالقــ

ــر     ــاني عشــ ــف الثــ ــات الصــ ــدى طالبــ ــاء لــ ــبه    .األحيــ ــنهج شــ ــان المــ ــتخدم الباحثــ اســ
طالبــــة مـــن طالبــــات الصــــف  ) 58(التجريبـــي، حيــــث تكونـــت عينــــة الدراســــة مـــن    

العينــــة إلـــــى   د وزعــــت داخليـــــة بســــلطنة عمــــان، وقـــــ  الثــــاني عشــــر بمحافظــــة ال   
طالبـــة تـــم تدريســـهن بمـــدخل التحليـــل  ) 29(مجموعــة تجريبيـــة وعـــدد طالباتهـــا  

ــا    ــدد طالباتهـــ ــابطة وعـــ ــي، وضـــ ــة  ) 29(األخالقـــ ــهن بالطريقـــ ــم تدريســـ ــة تـــ  طالبـــ
تـــم إعـــداد دليـــل معلـــم وفـــق مـــدخل   ،ولإلجابـــة عـــن أســـئلة الدراســـة . االعتياديـــة

ــي ــا  .التحليــــل األخالقــ ــاأأمــ ــة داتــ ــ ،الدراســ ــاذ    افتمثلتــ ــارات اتخــ ــار مهــ ــي اختبــ فــ
واختبـــار التحصــيل الدراســـي وقــد تـــم التحقــق مـــن      ،القــرار فــي القضـــايا العلميــة   

ــة   . مـــــاوثباته ماصـــــدقه ــى وجـــــود فـــــروق ذات داللـــ ــارت نتـــــائج الدراســـــة إلـــ أشـــ
فـــي االختبــــار  و فـــي مهــــارات اتخـــاذ القـــرار   ) α=0.05(إحصـــائية عنـــد مســـتوى   
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Abstract: This study aimed to investigate the effectiveness of 
using ethical analysis approach in the development of 
decision-making skills and academic achievement in biology 
subject, among grade twelve female students. The study 
sample consisted of (58) female students, grade twelve, in 
Dakhlia Governorate/ Sultanate of Oman. The sample was 
divided into two groups: Experimental group (29 students) and 
the control group (29 students). To achieve the aims of this 
study, the researchers prepared a teacher guide, based on using 
ethical analysis approach, as well as two tools: Decision-
making skills in scientific issues test and academic 
achievement test. The reliability and validity of thegeneral 
decision-making skills as well as that of academic 
achievement test were verified. The results of the study 
showed statistically significant differences indecision-making 
skills as well as in academic achievement test,in favor of the 
experimental group.  

(Keywords Ethical Analysis Approach, Decision-Making 
Skills, Academic Achievement, Biology Subject, Grade 
Twelve). 

  

  
  

 والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة حددت كما
 القضايا تدريس عند تحقيقها ينبغي األهداف من مجموعة) اليونسكو(

 والحقائق المعرفة استخدام على القدرة :مقدمتها في وتأتي البيوأخالقية،
 جميع احترام وزيادة القضايا، هذه مناقشة في األخالقية والمبادئ العلمية
 البعد على تقتصر ال مختلفة نظر وجهات إبداء على والقدرة الحياة، أشكال

 على األهداف ركزت كما. لبيئيوا البيولوجي البعد إلى تتعداه بل اإلنساني،
 للفرد مهمًا أمرًا يعد والذي القضايا، هذه اتجاه القرار اتخاذ مهارات تنمية

 ).  2009 األحمدي،( والمجتمع

 اتخاذ على القدرة تعلم السهل من ليس أنه إن المتفحص للواقع يجد
 المعلومات جمع منها المهارات من مجموعة يتطلب تعلم فهو القرار؛
 البدائل تحديد إلى يؤدي الذي األمر .علمية بطريقة ومعالجتها يلهاوتحل

 هذا على يترتب ما معرفة يتطلب البدائل أحد اتخاذ أن كما .للحل الممكنة
 كما السليم، التقدير على يعتمد الناجح القرار فاتخاذ .نتائج من البديل
 على القرار اتخاذ مهارات تنمية فإن ولذا. الموثوقة المعلومات على يعتمد

 التعليمية العملية أهداف من مهمًا هدفًا يعد والجماعي الشخصي المستوى
  ). 2007 العويسي، ؛2006 علي، ؛1986 األلوسي،( التعلمية
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 بات أنه إال المناسب، القرار اتخاذ أهمية من الرغم وعلى
 مهارات تنمي أن يمكن ال المدرسة في التقليدية التربية أن معروفًا
  كما .)2013 قطامي، ؛1999 جروان،( الطلبة لدى القرار اتخاذ
 قرارات اتخاذ على الطلبة قدرة أن إلى الدراسات بعض أشارت
 Nota( اآلن حتى تتطور لم واقعية وأحداث بيانات على مبنية صائبة

&Soresi, 2004; Staman,Visscher, &Luyten, 2014 .(
 من وعةمجم التربوي الحقل في العاملون اقترح ولذلك

 قبعات استخدام ومنها القرار، اتخاذ مهارات لتنمية االستراتيجيات
 Nota(المشكالت لحل تدريبية ودورة ،)2010 إبراهيم( التفكير

&Soresi, 2004(، سكامبر واستراتيجية )،2015 صالح(، 
 واستخدام ،)2013 الحنان،( المتشعب التفكير واستراتيجيات

  ).2010 الشاعر،( كورت برنامج

مهمًا في أثناء  كانت تنمية القدرة على اتخاذ القرار هدفًا وإن
نهمل تنمية المستوى  افال بد أّل ،التعامل مع القضايا البيوأخالقية

من أهداف التربية  رئيسيًا التحصيلي للطالب الذي يعد هدفًا
وقد أشارت . والتعليم بشكل عام، وتدريس العلوم بشكل خاص

انخفاض مستوى التحصيل الدراسي  العديد من الدراسات إلى
وقد يعود ذلك إلى مجموعة من العوامل منها المناهج  .للطلبة

باإلضافة إلى عوامل ذاتية  .نها للمستويات المعرفيةيومدى تضم
خاصة بالمتعلم نفسه، ومستوى تعليم الوالدين، وكفاءة المعلم 

ئة العلمية والمهنية، واستخدام التكنولوجيا في التعليم والبي
مبوسعيدي، والمزيدي، أ(متها للمتعلم ءومدى مال ،المدرسية

ويمكن رفع المستوى التحصيلي من  .)2010؛ جعفري، 2013
التي أوردتها الدراسات المختلفة  االستراتيجياتخالل مجموعة من 

؛ 2007مبوسعيدي، أ(كاستخدام التعلم المبني على المشكلة 
، ودورة )2002ريمي، الع(، وخرائط المفاهيم )2005البلوشي، 

الفاخري، (، والعصف الذهني )2011العفيفي، (التقصي الثنائية 
2013.(  
كما أشارت مجموعة من الدراسات إلى إمكانية العمل على  

فقد . تنمية مهارات اتخاذ القرار والتحصيل الدراسي في آن واحد
أن استخدام  (Sankar & Raju, 2001)الحظ سنكر وراجي 

يمية للوسائط المتعددة في الفصول الدراسية ساعدت المناهج التعل
كما عززت  .الطلبة في فهم كيفية اتخاذ القرارات في العالم الحقيقي

. وأدت إلى زيادة المستوى التحصيلي لديهم ،مهاراتهم المعرفية
أن دمج مهارات ) 2010(وبينت دراسة للمحتسب والسويدان 

فاعل في كل من  رأث كان لهالتفكير في محتوى كتب العلوم 
  . التحصيل والمهارات العلمية والقدرة على اتخاذ القرار

فإن اختيار طريقة التدريس المناسبة يعد ركيزة  وعليه،
 .أساسية من أجل تنمية مهارات اتخاذ القرار والتحصيل الدراسي

مدخل التحليل األخالقي من المداخل المناسبة لتدريس  دويع
حيث يتم من خالله تحليل القضية علميًا القضايا البيوأخالقية، 
، ثم اتخاذ قرار مناسب تجاه وأخالقيًا واجتماعيًا واقتصاديًا

إلى تفوق مدخل التحليل ) 2006(أشارت المشيقيح  قدو. القضية
ويرى محمد . األخالقي في تنمية فهم هذه القضايا البيوأخالقية

األخالقي  أن الحوار والمناقشة من خالل مدخل التحليل )2013(
 .وإقامة جدل علمي أخالقي ساعد في تنمية مهارات اتخاذ القرار

وأشار إلى ضرورة استخدام مدخل التحليل األخالقي وغيره من 
 ،المداخل التدريسية التي تمنح الفرصة للطلبة للحوار وإبداء الرأي

مما يساعد الطلبة على  ،وذلك لفهم القضايا الشائكة في العلوم
وجريش ) 2010(كما أشار الوسيمي . ات المناسبةالقرار اتخاذ

أن تدريس القضايا إلى ) Gresch & Bögeholz, 2013( وبوجهلز
 باالستراتيجيةاألخالقية التي أثارتها المستحدثات البيولوجية 

المقترحة أدت إلى نمو التحصيل الدراسي ومهارات اتخاذ القرار 
  . عند الطلبة

التحليل األخالقي هو أن مدخل ) 2009(ويرى األحمدي 
أحد المداخل التدريسية المناسبة لتعليم المستحدثات البيولوجية 

المتعلقة بها، والتي ) القانونية -األخالقية(والقضايا االجتماعية 
تحمل مضامين اجتماعية ومعضالت أخالقية، وتتطلب اتخاذ مواقف 

. هاالناجمة عن التعامل مع القضايا الجدليةشخصية أخالقية تجاه 
الجدير بالذكر أن استخدام مدخل التحليل األخالقي يهدف إلى من و

تدريب الطالب على كيفية تحديد : مجموعة من المخرجات منها
وصياغة األهداف القيمية واألخالقية المطلوب تحقيقها، وتنمية 

للتمكن من بناء  ،قدرة الطالب على تحليل الموقف والتفكير العلمي
ضمن مجموعة  ،دعم قيم االتصال والتعاونالتعلم ذي المعنى، و

 بوشاهين،أ (للوصول إلى قرار قيمي وأخالقي واجتماعي  ،العمل
2012.(  

 إجراءات حول والمتخصصين الخبراء آراء تعددت وقد 
 اختيار للمعلم ويمكن .األخالقي التحليل مدخل باستخدام التدريس
 والعقلي ريالعم النمو مع وتتوافق القضية، تناسب التي الطريقة
 مدخل أن) 1998( وشبارة) 2003( محمد يرى فمثًال. للطلبة

: منها الخطوات من مجموعة خالل من األنسب هو األخالقي التحليل
 جمع ثم واألخالقية، االجتماعية األبعاد ذات العلمية القضية تحديد
 من والتأكد وتحليلها بالقضية المرتبطة المالئمة البيانات

 بشأنها، المناسب القرار واتخاذ القضية على لحكما ثم مصداقيتها،
 القرار تقويم الختام وفي .حولها وأخالقي علمي جدل إقامة بعد

 آخرون يرى بينما. المختلفة ونتائجه وتأثيراته أبعاده ومراجعة
 منها أخرى باستراتيجيات األخالقي التحليل مدخل تدريس إمكانية
 ,Kolsto( العلمي لوالجد ،)(Hipkins,2004 القصصي السرد

2004; Haynes, 2004(، اإلخباري، والمقال الحوار، وبطاقات 
 ,Story Maker Software (Sherborneببرنامج  المصورة والقصة
 ,Kempton( الكاريكاتيري والرسم القصصي والرسم ،(2004
 والحوار ،)(Odegaard, 2004 والكوميديا والدراما ،)2004

 العادل واالستقصاء ،Sheperd & Spence, 2004)( االجتماعي
  ).2012نصر،(

الحظ الباحثان وجود  ،ومن خالل االطالع على األدب التربوي
مجموعة قليلة من الدراسات العربية التي استخدمت مدخل التحليل 

؛ محمد، 1998شبارة، (األخالقي عند مناقشة القضايا البيوأخالقية 
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  .)2010سيمي، ؛ الو2014؛ المالح، 2006؛ المشيقيح،2013
الدراسات العربية واألجنبية التي أوضحت العالقة بين  تندركما 

تدريس القضايا البيوأخالقية بمدخل التحليل األخالقي وتنمية 
؛ 2014؛ المالح،2013محمد،(مهارات اتخاذ القرار

 وستركز ).2010الوسيمي،(والتحصيل الدراسي ) 2010الوسيمي،
تتضمنها  التي البيوأخالقية لقضاياا مناقشة على الحالية الدراسة

 األخالقي، التحليل مدخل باستخدام عشر الثاني للصف األحياء مادة
 المناسب التمهيد خالل من البيوأخالقية القضية تحديد سيتم حيث

 اجتماعيًا آثارها وتحليل القضية حول البيانات جمع ثم للقضية،
 المنافع يوضح قيوأخال علمي جدل إقامة ثم .وأخالقيًا واقتصاديًا
  . بشأنها مناسب قرار اتخاذ وأخيرًا .والمضار

  وأسئلتها الدراسة مشكلة

 ظل في ملحة ضرورة القرار اتخاذ مهارات تنمية لقد أصبحت
 إلى) 2015(وبروكسفورت  جاردش ويشير الحديثة، التطورات

 مناقشة عند القرار التخاذ الكافية القدرة الفرد لدى يكون أن أهمية
 محليًا، أو وطنيًا أو عالميًا للجدل المثيرة العلمية اياالقض

 تدريب أهمية التربية خبراء ويؤكد. مناسبة بصورة لها واالستجابة
 تدعمها استنتاجات إلى للتوصل المستقل التفكير على الطلبة

والمشكالت  الظواهر فهم خالل من القرار اتخاذ وتشجيع الشواهد،
 المواقف أصعب من وإن). 2007 معوض،( ومالحظتها وتفسيرها

 علي،( مناسب قرار اتخاذ على القدرة عدم هو الطلبة، يواجهها التي
 إلى الدراسات من مجموعة أشارت الصدد، هذا وفي. )2006
 عامة بصفة الطلبة لدى القرار اتخاذ مهارات في ضعف وجود

 ,Nota & Soresi؛2010 وعبد، وعشا، والشلبي، أبوعواد،(
2004; Staman,Visscher, & Luyten, 2014(، القضايا وفي 

ومن خالل خبرة ). Clebrone, 2007( خاصة بصفة البيولوجية
الباحثين في تدريس مادة األحياء واإلشراف التربوي الحظا تدني 
مستوى الطلبة في اتخاذ القرار المناسب عند عرض المشكالت 

  .والقضايا العامة أو القضايا البيوأخالقية

 الذي البيولوجيا ألخالقيات األول الدولي ؤتمرالم وأوصى
 البيواخالقية، بالقضايا الطلبة تعريف بأهمية عمان سلطنة في أقيم

 األخالقية والمعايير القوانين ووضع القرارات، اتخاذ في وإشراكهم
" للعلم كلنا" التربوي المؤتمر أوصى كما). 2015 المحروقي،(

 التي المهارات المدرسية المناهج تضمين بأهمية لبنان في أقيم الذي
 أبوغليوم،( ومسؤولة صحيحة قرارات اتخاذ من الطلبة تمكن

2015 .(  

 في الباحثين خبرة خالل فمن الدراسي، للتحصيل وبالنسبة
 في العملي التدريب طلبة على واإلشراف األحياء مادة تدريس مجال

 اثةالور وحدة في التحصيلي المستوى الحظا أن األحياء، تخصص
 الوراثية العلمية المفاهيم التوقعات؛ بسبب طبيعة ما يكون دون غالبًا

 أمبوسعيدي،( البديلة الوراثية والتصورات اكتسابها وطرائق
 على للتركيز المعلمين ميل يعد كما .)2013 والشعيلي، والبلوشي،

 تدريس في والمناقشة الحوار كأسلوب محددة تدريس طرائق
 وقد). 2006 الراشدي،( التحصيل ضعفل آخر سببًا األحياء
 الوراثية بالمفاهيم االهتمام بضرورة الدراسات من العديد أوصت

 تدريس استراتيجيات استخدام طريق عن وذلك اكتسابها وطرائق
 كما ،)2010 الوسيمي، ؛2012الحضرمية وامبوسعيدي، ( حديثة
، اويالفيلك( في الكويت أقيم الذي للتعليم الوطني المؤتمر أوصى
 القبول وسياسات الثانوي التعليم لتطوير القومي والمؤتمر ،)2008
 العمل بأهمية) 2008 الطيب،( في القاهرة أقيم الذي العالي بالتعليم

 باعتبارها الثانوية المرحلة إلى والنظر التحصيلي، المستوى رفع على
 أو العمل بسوق لاللتحاق ُتعد الخريج متكاملة، تعليمية منظومة

  .معًا كليهما أو العالي التعليم صلةموا

 ؛2013محمد،( السابقة الدراسات على الباحثين اطالع وبعد
 التحليل مدخل أن وجدا ،)2010الوسيمي، ؛2014المالح،

 تجاه وخاصة القرار اتخاذ مهارات تنمية في يساهم قد األخالقي
 لالتحصي تنمية في المدخل دور إلى باإلضافة .البيوأخالقية القضايا
وبالتالي يمكن بلورة مشكلة الدراسة ). 2010 الوسيمي،( الدراسي

 :السؤالين اآلتيتيناإلجابة عن محاولة في 

 في الوراثة وحدة تدريس في األخالقي التحليل مدخل فاعلية ما -1
   عشر؟ الثاني الصف طالبات  لدى القرار اتخاذ مهارات تنمية

 في الوراثة وحدة دريست في األخالقي التحليل مدخل فاعلية ما -2
 عشر؟ الثاني الصف طالبات لدى الدراسي التحصيل

 الدراسة فرضيات

  :الفرضيتان األتيتان الدراسة أسئلة عن ينبثق

) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1
بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط 

لتطبيق البعدي درجات طالبات المجموعة الضابطة في ا
 .في وحدة الوراثة الختبار مهارات اتخاذ القرار

) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2
بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط 
درجات طالبات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي في 

  .وحدة الوراثة

  الدراسة أهداف

تقصي أثر استخدام مدخل التحليل  إلى اليةالح الدراسة هدفت
والتحصيل  مهارات اتخاذ القرار :كل من األخالقي في تنمية

 .لدى طالبات الصف الثاني عشر في وحدة الوراثة الدراسي

  ومبرراتها الدراسة أهمية

مساعدة طالبات الصف الثاني في  الحالية الدراسة أهمية تبرز
ة وتنمية قدرتهن على  اتخاذ عشر على فهم القضايا البيوأخالقي

عالج ضعف التحصيل  كما أنها تحاول .القرار المناسب اتجاهها
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الدراسي لدى بعض طالبات الصف الثاني عشر في وحدة الوراثة من 
توجيه أنظار فضال عن  .خالل استخدام مدخل التحليل األخالقي

إلى أهمية استخدام مدخل  واألحياء بصفة خاصة معلمي العلوم
 .ليل األخالقي في تدريس القضايا العلمية الجدليةالتح

الدراسة األولى  ومن الجدير بالذكر أن الدراسة الحالية تعد
التي أجريت حول مدخل  - نيعلى حد علم الباحث–في سلطنة عمان 

التحليل األخالقي وأثره في تنمية مهارات اتخاذ القرار والتحصيل 
ستجابة لالتجاهات التربوية ا تعدكما  .الدراسي في مادة األحياء

العالمية في التربية العلمية التي تحث على اإلحاطة بما يستجد من 
 .قضايا بيوأخالقية تمس حياة األفراد وتثير تفكيرهم

  ومحدداتها الدراسة حدود

  : يلي فيما الدراسة حدود تمثلت

 في األخالقي التحليل مدخل استخدام أثر: الموضوع حدود
 البدائل واقتراح الموضوع، تحديد( القرار خاذات مهارات تنمية

 الدراسي والتحصيل) المناسب البديل واختيار وتقييمها، الممكنة
  .األحياء مادة في الوراثة وحدة في عشر الثاني الصف طالبات لدى

 من طبقت الدراسة على شعبتين: والمكانية البشرية الحدود
 بإحدى حياءاأل مادة يدرسن ممن عشر الثاني الصف طالبات
  .الداخلية بمحافظة) 12-10( األساسي للتعليم البنات مدارس

 الدراسي العام من الثاني الدراسي الفصل: الزمانية الحدود
  ).م2016 - م2015(

  :وتمثلت محددات الدراسة في

صعوبة التوصل إلى معلمة مناسبة تقوم بتطبيق المعالجة  .1
توصل للمعلمة من التجريبية على طالباتها في الوالية، وتم ال

والية أخرى بعد ترشيح المشرف لها، وحماسها لتطبيق 
 .الدراسة

ضعف حماس المعلمات للتطبيق بسبب كثافة المنهج، وخوفا  .2
وتم . من الصعوبات التي قد تواجههن في أثناء التطبيق

التغلب على هذه الصعوبة من خالل زيارة المعلمة وشرح 
 .وحدةالمدخل وإسهامه في تسهيل تدريس ال

ضعف استيعاب الطالبات للمقصود بالجوانب االجتماعية  .3
واالقتصادية واألخالقية في بداية التطبيق، مما دفع بالمعلمة 
المطبقة إلى جعل أول حصة في تدريس المدخل حصة 
تدريبية، تم خاللها مناقشة قضية بيوأخالقية مع توضيح 
 الخطوات والمقصود بالجوانب االجتماعية واالقتصادية

  .واألخالقية

  التعريفات اإلجرائية

 األخالقي التحليل مدخل)Ethical Analysis Approach:( 
 العلمية القضية تناول خاللها من يتم منظمة تدريسية تتابعات

 من المختلفة واألخالقية واالقتصادية االجتماعية وأبعادها
 أثناء في االستناد يتم كما .الخطوات من مجموعة خالل

  .األخالقية والقيم المعايير من لمجموعة يةالقض معالجة

 القرار اتخاذ مهارات )Decision Making Skills :( مهارات
 بشأن لها المتاحة البدائل بين من المناسب البديل اختيار
 أخالقي بشكل التفكير إلى تحتاج معينة جدلية أو علمية قضية

 في بدقة، البدائل تمحيص بعد مناسب، حل إلى للوصول
 التي بالدرجة وتقاس .لديها المتوفرة العلمية المعلومات ضوء

 المعد القرار اتخاذ مهارات اختبار في الطالبة عليها تحصل
 القضية، تحديد :هي مهارات أربع يتضمن والذي لذلك،

 البديل واختيار البدائل، وتقييم الممكنة، البدائل واقتراح
 .المناسب

 الدراسي التحصيل )Academic Achievement :(مقدار 
 مادة في الوراثة وحدة في معارف من الطالبة عليه تحصل ما

 والطريقة األخالقي التحليل مدخل باستخدام األحياء،
 لهذا المعد التحصيلي االختبار بدرجات عنها معبرًا االعتيادية

  .الغرض

  الطريقة

  وعينتها الدراسة مجتمع

الالتي تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف الثاني عشر 
يدرسن مادة األحياء في المدارس الحكومية التابعة للمديرية العامة 

في  2015/2016للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية للعام الدراسي 
أما عينة  .طالبة) 1415(الفصل الدراسي الثاني، والبالغ عددهن 

طالبة من طالبات الصف الثاني عشر ) 58(الدراسة فتكونت من 
موزعات على ) 12-11(التعليم األساسي للبنات  بإحدى مدارس

طالبة، ومجموعة ) 29(مجموعة تجريبية وعدد طالباتها : شعبتين
وقد تم اختيارهن بالطريقة  ،طالبة) 29(ضابطة وعدد طالباتها 

  . العشوائية البسيطة من بين خمس شعب بالمدرسة

  منهج الدراسة 

بي، حيث تم استخدمت الدراسة الحالية المنهج شبه التجري
تطبيق اختبار قبلي وبعدي الختباري مهارات اتخاذ القرار في 
القضايا العلمية والتحصيل الدراسي في مادة األحياء للمجموعتين 

وتم تدريس المجموعة التجريبية بمدخل  .التجريبية والضابطة
  .عتياديةالتحليل األخالقي، والمجموعة الضابطة بالطريقة اال

  اتهامواد الدراسة وأدو

الحالية قام الباحثان بتصميم مواد وأدوات في الدراسة 
  :لتطبيقها على المجموعتين الضابطة والتجريبية وهي

مدخل  إلى استنادا ،دليل المعلم لدروس وحدة الوراثة -1
 :وقد تضمن ،التحليل األخالقي
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وهو عبارة عن مادة علمية أعدها  :طار النظرياإل  -  أ
ألخالقي، اشتمل على التعريف الباحثان لتوضيح مدخل التحليل ا

، وفقهبمدخل التحليل األخالقي، وأهدافه، ثم خطوات التدريس 
مجموعة  وأخيرًا .ودور المعلم والمتعلم في أثناء التدريس بالمدخل

من اإلرشادات التي تعين المعلم عند تطبيق مدخل التحليل 
 . األخالقي

حة تضمن الخطة الدراسية المقتروقد  :طار اإلجرائياإل  - ب
حيث اقترح الباحثان تدريس  ، "الوراثة"لتدريس دروس وحدة 

تضمن . الوحدة في ثمانية أسابيع، بمعدل أربع حصص أسبوعيا
مالحظات عامة وإرشادات حول الدليل، ومخرجات التعلم في وحدة 

من وزارة التربية والتعليم الوراثة التي يتضمنها دليل المعلم المعد. 
لتعلم التي يسعى مدخل التحليل األخالقي باإلضافة إلى مخرجات ا

، والقضايا التي سيناقشها ومنها االستنساخ البشري، لتحقيقها
والتلقيح االختباري، واختيار جنس المولود، وإجهاض األجنة 
المشوهة وراثيا، والعالج الجيني الجسدي، واالستشارة الوراثية، 

  .  صمة الوراثيةوالهندسة الوراثية، ومشروع الجينوم البشري، والب
درس الهندسة يمكن الحديث عن وكمثال على هذه الدروس 

 ،حيث تقوم المعلمة بعد التمهيد :الوراثية وإنتاج األنسولين
بمناقشة الجوانب العلمية المتعلقة بالهندسة الوراثية كتعريفها 

ثم بعد  .وطريقة تطبيقها واألدوات المستخدمة فيها وأمثلة عليها
تم مناقشة تيعاب الطالبات لجميع الجوانب العلمية التأكد من است

الجوانب االقتصادية واالجتماعية إلنتاج األنسولين عن طريق 
مثل  ،وهنا تذكر الطالبات مجموعة من الجوانب .الهندسة الوراثية

توفير كميات أكبر من األنسولين بسبب زيادة عدد المصابين، 
نسولين البقري، وتوفير وتوفيره بأسعار مناسبة وأقل تكلفة من األ

 .األنسولين البقري قد يسبب الحساسية ، إذ إناألنسولين اآلمن
وقد تذكر الطالبة الجانب السلبي مثل خطوات إنتاج األنسولين 

مما يعني أهمية التأكد من أن  ،طويلة ومعقدة وتحتاج إلى دقة
كما يجب دراسة البكتيريا حتى  .األنسولين صحي ومناسب للمرضى

تم تثم . تحول بعد إدخال جين األنسولين إلى بكتيريا خطيرةال ت
مناقشة الجوانب األخالقية إلنتاج األنسولين بالهندسة الوراثية مثل 

ويمكن  .ينبغي االهتمام بالبحوث التي تسعى إلى راحة اإلنسانية
استغالل الهندسة الوراثية في القيام بما ينفع اإلنسان ويحقق له 

بعد و. ثار ضارة مترتبة عليهاآمن عدم وجود  مع التأكد ،الراحة
مناقشة الجوانب العلمية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية 

جدل علمي للموازنة بين منافع ومضار إنتاج  ةتم إقام، تالسابقة
يتم اتخاذ القرار العلمي  ،وفي الختام .األنسولين بالهندسة الوراثية

  .المناسب
مهارات اتخاذ القرار في القضايا  اختبار قبلي وبعدي في -ج
 Fowler, Zeidler(سادلر فولر وزدلر وباالستعانة بدراسة  العلمية

& Sadler, 2009 (ودراسة جوه ويون وكيمJho, Yoon & Kim, 
في صياغة أسئلة اختبار مهارات اتخاذ القرار في القضايا )  (2014
تبع كل وي ،حيث تكون االختبار من خمس قضايا علمية. العلمية

قضية أربعة أسئلة، بحيث يبدأ السؤال بسيناريو قصير حول مشكلة 
أو قضية علمية، ويتبع السيناريو ثالثة أسئلة موضوعية وسؤال 

  .مقالي قصير
) 12(قام الباحثان بعرضه على  ،وللتحقق من صدق االختبار 
؛ إلبداء مالحظاتهم في محتواه، منهم أساتذة في الجامعات، محكمًا
لمادة األحياء من وزارة  ونأوائل، ومعلم ون، ومعلمنوومشرف

التربية والتعليم، وتم األخذ ببعض مالحظاتهم، والتي تمثلت في 
تعديل الصياغة اللغوية لبعض األسئلة، وتوضيح بعض القضايا من 

وقد تم . خالل إضافة عبارات أو معلومات أكثر في سيناريو القضية
   .ئلة االختبار ليظهر بصورته النهائيةإجراء التعديالت الالزمة على أس

عينة تطبيقه على  تم التحقق من ثبات االختبار من خاللو
طالبة من الطالبات الالتي يدرسن مادة ) 25(ثبات مكونة من 

المحافظة  من األحياء في مدرسة أخرى غير مدرسة التطبيق
، وذلك للتأكد من ثبات االختبار وتحديد الزمن نفسها التعليمية

 ، أيدقيقة )45(وكان متوسط زمن إجراء االختبار . لالزم للتطبيقا
 نفسها العينة إعادة التطبيق على توتم. بمعدل حصة واحدة تقريبًا

بعد ثالثة أسابيع من التطبيق القبلي، ومن ثم حساب معامل االرتباط 
 .بين التطبيقين القبلي والبعدي باستخدام معامل ارتباط بيرسون

من المهارات الفرعية  كل ثباتوضح قيم معامالت ي) 1(والجدول 
  .األربعة التخاذ القرار والدرجة الكلية لحساب ثبات المقياس

قيم معامالت ارتباط المهارات الفرعية األربعة التخاذ  ):1(الجدول 
  القرار والدرجة الكلية لحساب ثبات المقياس

 معامالت االرتباط المهارة
 0.60 تحديد المشكلة

 0.70 البدائل وضع
 0.81 تقييم البدائل

 0.40 اختيار أفضل البدائل
 0.83 الدرجة الكلية

تم  :تحصيل الدراسي في وحدة الوراثةللاختبار قبلي وبعدي  -3
والتي تمثلت في  ،تحديد المستويات التي يقيسها االختبار

 .والفهم، والتطبيق، واالستدالل ،المعرفة: المستويات اآلتية
ات التي نصت عليها وثيقة التقويم بوزارة التربية وهي المستوي

وقد  .)2015وزارة التربية والتعليم، (والتعليم بسلطنة عمان 
على الدرجات  باالعتمادصمم الباحثان جدول المواصفات 

 . لنسب األوزان لكل موضوع وفقًا ،بحيث تم تقريب الدرجات
صدق   التحقق منقام الباحثان ب ،وللتأكد من صدق االختبار

المحتوى ومدى تمثيل االختبار للجوانب التي درستها الطالبات في 
دراسته  تالوحدة الدراسية من حيث المحتوى المعرفي الذي تم

المعرفة : حيث اشتمل االختبار على مستويات. خالل فترة التطبيق
، واالستدالل %)50(، والتطبيق بنسبة %)30(والفهم بنسبة 

باحثان بعرض االختبار التحصيلي على كما قام ال%). 20(بنسبة 
محكمين من بعض ) 8(مجموعة من المحكمين بلغ عددهم 

إضافة إلى عدد من المشرفين والمشرفات  ،الجامعات العمانية
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ومعلمي مادة األحياء للصف الثاني عشر، إلبداء مالحظاتهم 
   .ومقترحاتهم في االختبار التحصيلي

فقد تم  بار التحصيلي،االخت أما بالنسبة للتحقق من ثبات
طالبة من خارج عينة ) 25(تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من 

وتم حساب الثبات عن طريق معامل كرونباخ ألفا، فكانت  .الدراسة
  . والتي تدل على أنه مقبول ألغراض الدراسة) 0.72(النتيجة 

 عنتم تحديد الزمن الالزم لإلجابة  ،ومن خالل التطبيق
، حيث تم تقريبًا يندقيقة بمعدل حصت) 80(ختبار مفردات اال

وآخر خمس  مستحديده عن طريق متوسط الزمن بين أول خ
  .أجبن عن االختبار طالبات من العينة

  التكافؤ بين مجموعتي الدراسة 

تم اختبار تكافؤ مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية في 
ق اختبار قبلي تطبيخالل اختبار مهارات اتخاذ القرار، وذلك من 

 .ثم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،للمجموعتين
" ت"تم استخدام اختبار  إحصائيا ولمعرفة ما إذا كانت الفروق دالة

الذي يوضح قيمة ) 2(للعينتين المستقلتين كما في الجدول 
" ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقيمة 

والتجريبية في التطبيق القبلي الختبار مهارات للمجموعتين الضابطة 
  .اتخاذ القرار

مهارات ل القبلي ختبارالطالبات مجموعتي الدراسة في اأداء للمقارنة بين ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  :)2(الجدول 
  )58=ن(اتخاذ القرار 

 المهارة
  

عدد 

 العبارات
 الدرجة

 )29=ن(المجموعة الضابطة 
  المجموعة التجريبية

" ت"قيمة  )29=ن(

 المحسوبة
مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 0.19 1.34 0.80 3.17 0.95 2.86 5 5 تحديد المشكلة

 0.20 1.31 0.83 4.24 0.78 3.97 5 5 وضع البدائل
 0.68 0.42 0.95 0.76 0.91 0.86 5 5 تقييم البدائل

 0.08 1.77 0.77 4.34 0.87 3.97 5 5 لبدائلااختيار أفضل 
 0.08 1.79 1.45 12.52 2.14 11.66 20 20 االختبار ككل

تقارب المتوسط الحسابي واالنحراف ) 2(يتضح من الجدول 
المجموعتين الضابطة والتجريبية في جميع مهارات  من المعياري لكل

 غير دالة إحصائيًا" ت"وكانت قيمة  .لقرار واالختبار ككلاتخاذ ا
وهذا يؤكد تكافؤ  .ر ككلفي جميع مهارات اتخاذ واالختبا

   .الدراسة قبل إجراءالمجموعتين في اختبار مهارات اتخاذ القرار 

كما تم اختبار تكافؤ مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية 
 ،ق اختبار قبلي للمجموعتينفي االختبار التحصيلي، من خالل تطبي

ولمعرفة ما إذا  .ثم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
للعينتين " ت"تم استخدام اختبار إحصائيا كانت الفروق دالة 

  ).3(المستقلتين كما في الجدول 

 بات مجموعتي الدراسة في االختبار التحصيليطالأداء للمقارنة بين ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  :)3(الجدول 
  )58=ن( القبلي

 
   المستوى

عدد 

 الدرجة األسئلة

  )29=ن(التجريبية  )29= ن(الضابطة 
عند درجة ) ت(قيمة 

 )56(الحرية 

 
مستوى 

 الداللة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 0.57 0.57 1.57 2.48 1.66 2.24 12 9 المعرفة والفهم

 0.52 0.64 2.62 4.62 2.70 4.17 20 15 التطبيق

 0.31 1.02 1.12 0.97 0.93 0.69 8 6 االستدالل

 0.29 1.06 3.66 8.07 3.26 7.10 40 30 االختبار ككل

تقارب المتوسط الحسابي واالنحراف ) 3(يتضح من الجدول  
ابطة والتجريبية في مستويات المجموعتين الض من المعياري لكل

غير دالة ) ت(وكانت قيمة  .االختبار التحصيلي واالختبار ككل
المعرفة  :من في كل) α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيًا

والفهم، والتطبيق، واالستدالل، واالختبار ككل، مما يدل على عدم 
  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة 

ريبية في االختبار التحصيلي، ويعد ذلك مؤشرا على تكافؤ والتج
  .المجموعتين قبل البدء في تطبيق الدراسة

  

  

  



  العلوية وأمبوسعيدي

77 
 

  اإلجراءات

وهي  الدراسةبمجموعة من الخطوات لتطبيق  ثانقام الباح
  :كاآلتي

االطالع على األدبيات والبحوث السابقة التي تناولت مدخل  -1
والتحصيل الدراسي،  التحليل األخالقي ومهارات اتخاذ القرار

 .وتطبيق الدراسة االستطالعية للوقوف على مشكلة الدراسة
الحصول على الموافقة الرسمية من المكتب الفني للدراسات  -2

والتطوير بوزارة التربية والتعليم ودائرة اإلشراف التربوي 
 .محافظة الداخليةالتربية والتعليم ببمديرية 

طار النظري، واألهداف إعداد دليل المعلم والذي يشمل اإل -3
السلوكية المتوقع تحقيقها، والوسائل التعليمية، وخطط 
تحضير الدروس في وحدة الوراثة باستخدام مدخل التحليل 
األخالقي وعرضه على المحكمين للتأكد من صالحيته 

 .ومناسبته لتحقيق أهداف الدراسة
إعداد أدوات الدراسة والتي تتمثل في اختبار لمهارات اتخاذ  -4

القرار واالختبار التحصيلي، ثم عرضه على المحكمين للتأكد 
 .من صدقه، وحساب ثباته بالطرق المعروفة

اختيار مجتمع الدراسة والذي تمثل في طالبات الصف الثاني  -5
عشر الالتي يدرسن مادة األحياء في محافظة الداخلية، ومن 

بشكل ) 12-10(ثم اختيار مدرسة عائشة أم المؤمنين للبنات 
المجموعة الضابطة والتجريبية بشكل  كل من صدي، واختيارق

بحيث تدرس المجموعتين المعلمة  ،عشوائي باستخدام القرعة
 .نفسها

تدريب المعلمة التي ستقوم بالتدريس على كيفية التدريس  -6
بمدخل التحليل األخالقي، وشرح دليل المعلم وطريقة 

 .تحضير الدروس

اتخاذ القرار واختبار التحصيل التطبيق القبلي الختبار مهارات  -7
 .الدراسي على المجموعتين الضابطة والتجريبية

التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في اختبار مهارات اتخاذ  -8
" ت"من خالل استخدام اختبار واالختبار التحصيلي القرار 

للمجموعات المستقلة لنتائج طالبات المجموعتين التجريبية 
 .قبليوالضابطة في التطبيق ال

حيث استمرت فترة التطبيق من  البدء في تطبيق الدراسة -9
م، وخالل 2016أبريل حتى نهاية شهر مارس و بداية شهر

بحضور حصص بشكل مستمر،  انفترة التطبيق قام الباحث
للتأكد من صحة التطبيق، ولمعرفة وجود أي تعديالت أو 
 مالحظات على الدليل من قبل المعلمة المطبقة، دون التدخل

 .في الحصة بصورة نهائية ينأو المشاركة من الباحث

التطبيق البعدي الختبار مهارات اتخاذ القرار واالختبار  -10
التحصيلي للمجموعتين الضابطة والتجريبية بعد انتهاء فترة 

  .التطبيق

التحليل اإلحصائي الختبار مهارات اتخاذ القرار واالختبار  -11
صائية للعلوم التحصيلي باستخدام برنامج الحزمة اإلح

  ).SPSS(االجتماعية 

عرض النتائج ومناقشتها، والخروج بمجموعة من التوصيات  -12
  .والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  :نتائج الدراسة وفق تسلسل أسئلتها عرضسيتم 

  ومناقشتها األول بالسؤال المتعلقة النتائج

 مدخل فاعلية ما" للدراسة األول السؤال عن لإلجابة

 مهارات تنمية في الوراثة وحدة تدريس في األخالقي التحليل

تمت صياغة  "عشر؟ الثاني الصف طالبات لدى القرار اتخاذ
 عند مستوى إحصائيةال توجد فروق ذات داللة "الفرضية األولى  

)α=0.05 ( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية
وعة الضابطة في التطبيق البعدي ومتوسط درجات طالبات المجم

وللتحقق من صحة الفرضية، قام  ."اتخاذ القرار مهارات الختبار
الباحثان بتطبيق اختبار مهارات اتخاذ القرار البعدي على طالبات 
المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد االنتهاء من دراسة وحدة 

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب ، ثم"الوراثة"
 المستقلتين للعينتين) ت( اختبار وكذلك الدراسة، مجموعتي ألداء

)Independent Samples- t-test (بين الفروق داللة لحساب 
 اختبار في والتجريبية الضابطة للمجموعتين الحسابية المتوسطات

  ).4( الجدول في كما البعدي، القرار اتخاذ مهارات
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 القرار اتخاذ مهارات اختبار في والضابطة التجريبية المجموعتين لدرجات) ت( وقيمة المعيارية واالنحرافات سابيةالح المتوسطات :)4( الجدول
 البعدي

 الدرجة المجموعة   المهارة

 الكلية
 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري
 مستوى "ت" قيمة

 الداللة
  قيمة
²η 

 حجم

 األثر

 المشكلة تحديد
  5 التجريبية

 
2.83 0.98 

 كبير 0.97 *0.001 3.77
 1.21 1.76 الضابطة

 البدائل وضع
 التجريبية

5 
1.45 1.15 

 كبير 1.13 *0.001 4.31
 0.68 0.38 الضابطة

 البدائل تقييم
 التجريبية

5 
4.07 0.80 

0.695 0.49  - 
 5.28 3.38 الضابطة

 أفضل اختيار

 البدائل

 التجريبية
5 

4.38 0.90 
 كبير 1.66 *0.001 5.53

 1.57 2.52 الضابطة

 الكلية الدرجة

 للمهارات

 التجريبية
20 

12.72 2.71 
 كبير 0.97 *0.01 3.68

 6.30 8.03 الضابطة
  ).α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائيًا دال*

 مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود إلى النتائج تشير
)α=0.05 (في الدراسة مجموعتي الباتط درجات متوسطي بين 

 المجموعة لصالح القرار اتخاذ مهارات الختبار الكلية الدرجة
 إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج تشير كما. التجريبية

)α=0.05 (واختيار البدائل، ووضع المشكلة، تحديد مهارات في 
 إحصائية داللة ذات فروقًا بيد أن النتائج لم تكشف .بديل أفضل

)α=0.05 (فاعلية النتائج أظهرت وبالتالي .البدائل تقييم مهارة في 
 المجموعة على القرار اتخاذ مهارات في األخالقي التحليل مدخل

 كما .للدراسة األولى الصفرية الفرضية ترفض وعليه .التجريبية
 مدخل استخدام من الناتج األثر حجم أن) 4( الجدول من يتضح

 تتضمن والتي القرار، اتخاذ مهارات نميةت في األخالقي التحليل
 ككل واالختبار بديل، أفضل واختيار البدائل ووضع المشكلة تحديد

 التحليل مدخل( المستقل المتغير يفسره ما نسبة ألن ، كبيرًا كان
 ووضع المشكلة، تحديد( التابع للمتغير الكلي التباين من) األخالقي
: الترتيب على تساوي) ككل بارواالخت بديل، أفضل واختيار البدائل،

 األثر لحجم كوهين وصف وفق وهي) 0.97 ،1.66 ،1.13 ،0.97(
)Cohen. 1988(، كبيرة قيمة تعد.  

 طالبات على التجريبية المجموعة طالبات تفوق ويعزى
 طالبات أن في مهارات اتخاذ القرار إلى الضابطة المجموعة
 وهو .األخالقي يلالتحل بمدخل تدريسهن تم التجريبية المجموعة

 واإلحاطة القضية، تحديد إلى حماسهن أثار للطالبات، ممتع مدخل
 جميع مناقشة أجل من القضية تتضمنها التي العلمية بالمعلومات

 جماعي قرار اتخاذ ثم واألخالقية، واالقتصادية االجتماعية الجوانب
 جراءة بكل أفكارهن عن التعبير للطالبات ذلك أتاح كما .تجاهها

 لكل البدائل ووضع والخطأ، الصحيحة آرائهن وطرح وحماس،
 عزز وقد .أفضلها واختيار وتقييمها البدائل هذه وزن ثم قضية،

 الواحدة المجموعة داخل العلمي والجدل الجماعية المناقشة ذلك
أبو  دراسة مع الدراسة هذه نتائج وتتفق .الصف مجموعات وبين

ساعد في تنمية مهارات  الذي أكد بأن المدخل) 2012(شاهين 
اتخاذ القرار ومهارات اإلقناع لدى الطلبة، وساهم في زيادة قدرتهم 

راء اآلخرين، ودقة المالحظة آعلى التعبير عن أفكارهم، وتقبل 
واالستناد إلى الدليل، وتفنيد األدلة، والمرونة الذهنية، والتريث في 

  .إصدار األحكام

 جذب في ساعد المدخل أن إلى النتيجة هذه عزو يمكن كما
 بحياتهن، ارتباطها ومدى العلمية، القضايا نحو الطالبات اهتمام
 الطالبات ساعد كما .هذه القضايا تجاه واضح قرار اتخاذ وأهمية

 وتوفير مناقشتها، وتسلسل صحيح بشكل المعلومات توظيف في
 المعلومات، وربط المصادر، في والبحث والمناقشة، للحوار فرص

 المعايير ضوء في منطقية بدائل إلى للوصول لعقل؛ا وإعمال
 التحليل مدخل قدمه مما ذلك وغير بديل، أفضل تبني ثم األخالقية،
 لدى القرار اتخاذ مهارات تنمية على ساعد الذي األخالقي،
 فهم أن من) 2013( محمد إليه توصل ما مع هذا ويتفق. الطالبات
 في سببًا يكون قد طروحةالم للقضية األخالقية للجوانب الطالبات

 صالح إليه توصل ما مع يتفق كما. القرار اتخاذ على قدرتهن زيادة
 وغير العفوية لألفكار الحرية ترك من حيث دراسته في) 2015(

 النقاش على الطلبة وتشجيع النهائي القرار اتخاذ وتأجيل العفوية،
 في سهماآلخرين أ أفكار انتقاد وعدم التحيز وعدم األفكار وتبادل
 الوسيمي يؤكد كما. الطلبة لدى القرار اتخاذ مهارات تنمية

 اتخاذ مهارات تنمية في يسهم األخالقي التحليل مدخل أن) 2010(
 على الخارجي االطالع من المدخل يتطلبه ما خالل من القرار

 واآلراء المعلومات على للحصول واإلنترنت، كالكتب متنوعة، مصادر
 داخل الطالبات مع لمناقشتها يوأخالقيةالب بالقضايا الخاصة

 البدائل أفضل واختيار للقضية، المناسبة البدائل وتحديد المجموعة
  .للقضية مناسب قرار إلى والتوصل
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 بشكل القضية لتحليل الفرصة للطالبات المدخل أتاح لقد
 والتشارك الواعي، إذ إن التفاعل عقلي؛ وبتفتح وعقالني موضوعي

 أثار الجديدة، األفكار وتوليد مرنة بطريقة لتفكيروا المعلومات، في
 والملحة القوية الرغبة يتضمن الذي االستطالع حب الطالبات لدى

 التفكير على والقدرة النقاش، وكثرة والتساؤل األشياء، لمعرفة
 الساحة على تستجد قضية أي تجاه قرار التخاذ واالستعداد بعمق،
 األخالقي التحليل مدخل خالل من القضايا تحليل كما أتاح. العلمية

 اتخاذ مهارات وممارسة القضايا لمناقشة الفرصة أمام الطالبات
 من بديل أفضل اختيار ثم وتقييمها البدائل وضع يتم حيث القرار،

. القرار اتخاذ مهارات تنمية على ساعد مما المتاحة، البدائل بين
 السابقة الدراسات من العديد أثبتته ما مع الدراسة هذه نتائج وتتفق

 محمد، ؛2013 علي، ؛2007 السيد، ؛2011 الزغبي،( دراسة مثل
 ؛2014 المالح، ؛2000 ومحمد، ، محمد ؛2011 ؛ محمد،2013

 ,Böttcher&Meisert, 2011; Gresch؛ 2010 الوسيمي،
Hasselhorn, &Bögeholz, 2013; Gutierez, 2015; 

Yuenyong, 2012;(.  

 وتنمية التفكير يؤكده خبراء ما مع سةالدرا هذه نتائج وتتفق
 القرار اتخاذ مهارات وتنمية التفكير تعلم أن من القرار اتخاذ مهارات

 وال وحده، الطبيعي والتطور بالنضج تنمو وال فراغ، من تحدث ال
 عملية هي وإنما فقط، والمعلومات المعرفة تراكم خالل من تكتسب
 الذي المعرفي، المحتوى اختيار حسن منها عديدة بعوامل محكومة

 إلى باإلضافة يفكرون، يجعلهم مما الطلبة، بإجابات الشك يزرع
 تفاعًال أكثر المتعلم جعل على تعتمد تدريس طرائق استخدام
 على المتعلم يشجع مناخ وتوفير التعلمية، العملية في ومشاركة

  ).2013 علي،( اإليجابية والمشاركة والمناقشة الرأي إبداء

  ومناقشتها الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج

ما فاعلية مدخل التحليل "لإلجابة عن السؤال الثاني 

األخالقي في تدريس وحدة الوراثة في التحصيل الدراسي لدى 

ال "صياغة الفرضية الثانية  تتم "طالبات الصف الثاني عشر؟
بين ) α =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات متوسط درجات 
طالبات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي في وحدة 

تم تطبيق االختبار التحصيلي  ،وللتحقق من صحة الفرضية ".الوراثة
البعدي على طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد االنتهاء 

الحسابية  ، ثم حساب المتوسطات"الوراثة"من دراسة وحدة 
" ت"واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة، وكذلك اختبار 

لحساب ) Independent Samples- t-test(للعينتين المستقلتين 
داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين الضابطة 

  ).5(والتجريبية في االختبار التحصيلي البعدي، كما في الجدول 

للعينتين المستقلتين لحساب الفروق بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طالبات مجموعتي " ت"تائج اختبار ن :)5(الجدول 
  الدراسة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

 المجموعة المستوى
الدرجة 

 الكلية
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 "ت"قيمة 

مستوى 

 الداللة
  قيمة
²η 

 جم األثرح

المعرفة 

 والفهم

 التجريبية
12 

8.00 1.54 
1.40 0.168 

- - 
 1.66 7.41 الضابطة

 التطبيق
 التجريبية

20 
14.31 3.24 

1.79 0.08 
- - 

 4.20 12.55 الضابطة

 االستدالل
 التجريبية

8 
4.00 2.70 

 متوسط 0.71 *0.02 2.40
 1.08 2.55 الضابطة

لكلية االدرجة 

 لالختبار

 التجريبية
40 

26.31 5.18 
 متوسط 0.68 *0.01 2.59

 5.94 22.52 الضابطة
  )α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائيا دال*

إلى وجود فروق ذي داللة  )5(في جدول  تشير النتائج
درجات طالبات مجموعتي  يبين متوسط) α =0.05(إحصائية 

الكلية لالختبار التحصيلي الدراسة في مستوى االستدالل والدرجة 
لمستوى " ت"حيث بلغ قيمة  .لصالح المجموعة التجريبية
كما بلغ  .على التوالي) 2.59، 2.40(االستدالل والدرجة الكلية 

في كل من االستدالل والدرجة ) 26.31، 4.00(المتوسط الحسابي 
الكلية، وبالتالي أظهرت النتائج فعالية مدخل التحليل األخالقي في 

وعليه  .ع مستويات التحصيل لدى طالبات الصف الثاني عشررف
  .ترفض الفرضية الصفرية الثانية للدراسة

 حسب تصنيف كوهن حجم األثر يتضح من الجدول ماك 
)Cohen, 1988( صغيرًا عند القيمة ؛ حيث يعد)ومتوسطا ) 0.2

ويالحظ أن ) . 0.8(ويعد كبيرا عند القيمة ) 0.5(عند القيمة 
في تنمية مستويات التحصيل في االستدالل، واالختبار ثر حجم األ

مدخل (ن نسبة ما يفسره المتغير المستقل ، أل"متوسطًا"ككل كان 
االستدالل، (من التباين الكلي للمتغير التابع ) التحليل األخالقي

، وهي وفق )0.68، 0.71: (تساوي على الترتيب) واالختبار ككل
  ."متوسطة"وصف كوهين تعد قيمة 
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يعزى تفوق طالبات المجموعة التجريبية إلى أن طالبات وقد 
المجموعة تم تدريسهن بمدخل التحليل األخالقي، وهي طريقة هذه 

الطالبة أوال  وجب علىحيث يت ،تسهم في تعزيز المعرفة العلمية
اإللمام بالجوانب العلمية للقضية، ثم التوسع من خالل البحث في 

كما أن بيئة التعلم  .يخص القضية مصادر المعلومات عن كل ما
دافعية  إستثارةالممتعة التي أتاحها التدريس بالمدخل أدت إلى 

. وبذل جهد أكبر في تعلم موضوعات الوراثة ،الطالبات للتعلم
ثم بين المجموعات  ،ن الحوار بين الطالبات داخل المجموعةإ وحيث

أكبر قدر ومحاولة إيجاد  ،والجدل العلمي بين المنافع والمضار
 توفيريسهم في  ،ممكن من الجوانب اإليجابية والسلبية لكل قضية

ففي قضية اختيار جنس الجنين . بيئة صفية قائمة على التعلم النشط
لمناقشة الجوانب االجتماعية  كانت الطالبات متحمسات كثيرًا مثًال

القى قرار الصف النهائي بأهمية عدم حيث واالقتصادية واألخالقية، 
بعد القيام بعملية  ،العب بجنس الجنين التأييد من جميع الطالباتالت

الجوانب اإليجابية لالستشارة  ةموازنة للمنافع والمضار، وكثر
مما جعل الطالبات يطلعن أكثر على الفحوصات التي يتم  ،الوراثية
ن المناقشة إبل  .وأهميتها في تحديد األمراض الوراثية إجراؤها

عن التصورات البديلة لدى الطالبات حول  بين المجموعات كشفت
كتصور أن البصمة الوراثية هي نفسها  موضوع البصمة الوراثية

وتصور أن البصمة الوراثية يمكن الحصول عليها من . بصمة البنان
وتم تعديل هذه التصورات من خالل  .خاليا معينة فقط كخلية الشعر

  .األنشطة المرفقة

 التي) 2010( الوسيمي دراسة عم الدراسة هذه نتائج واتفقت
 الدراسي التحصيل رفع في األخالقي التحليل مدخل أثر أكدت
 ارتفاع إلى) 2011( الزغبي دراسة نتائج أشارت كما .للطلبة

 مناقشة بعد التجريبية المجموعة لطلبة الدراسي التحصيل مستوى
 ما أكده جيتريز مع هذا ويتفق. االجتماعية العلمية القضايا

)Gutierez, 2015 (بين اجتماعي نشاط في التعلم وضع أن من 
 تبادل خالل العلمية، من المعرفة بناء في يسهم والطلبة المعلم

  .منتجة بصورة المعلومات استغالل ومحاولة المعارف،

 بين إحصائيًا دالة فروق وجود عدم )5(الجدول  من ويالحظ
 لمعرفةا مستوى في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة

 المستويين هذين اعتماد إلى ذلك تفسير ويمكن .والتطبيق والفهم
 قد كما. كبير بشكل يستهدفهما لم المدخل فإن ولذلك الحفظ على

 المفاهيم اكتساب في الطالبات لدى ضعف إلى وجود ذلك يعزى
). 2015( البحرية أكدته ما وهذا األحياء، مادة في العلمية

) 2012( وأمبوسعيدي الحضرمية راسةد أكدت ذلك إلى باإلضافة
 لدى بديلة تصورات ووجود الوراثية، المفاهيم فهم في تدن وجود
  .حولها الطلبة

ويفسر الباحثان وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى 
االستدالل لصالح المجموعة التجريبية إلى أن هذا المستوى قائم 

وقد . ب والتفسيرعلى استخدام قدرات عقلية عليا كالتحليل والتركي
يسهم المدخل من خالل محاولة تحليل المعلومات المرتبطة بالقضية 

وتفسيرها في زيادة قدرة الطالبات على االستدالل القائم على 
ففي قضية إجهاض األجنة المشوهة . المعلومات العلمية المتوفرة

وراثيا، استدلت الطالبات على حرمة إجهاض األجنة من خالل 
أجابت بإمكانية إجهاض البشر المشوهين وراثيا في  الواقع، حيث

كما استدلت . مجتمعنا إذا وافقنا على إجهاض األجنة المشوهة
طالبة أخرى بمجموعة من األشخاص الموجودين في المجتمع 
والذين ولدوا بتشوه خلقي، ولكنهم أبدعوا وحققوا ما لم يحققه 

أن اتخاذ قرار  )2011(ولذلك يؤكد الزغبي . األصحاء في المجتمع
مناسب لقضية علمية يحتاج إلى قدرات تفكير عليا كالتحليل 

  .والتركيب والتقويم، والتي تعني زيادة قدرة الطلبة على االستدالل

  التوصيات والمقترحات
  :خلصت الدراسة الحالية إلى العديد من التوصيات، منها

ضرورة استخدام مدخل التحليل األخالقي وغيره من المداخل  -1
التدريسية التي تمنح الطلبة الفرصة لتحليل القضايا 
البيوأخالقية ومناقشتها، مما يساعدهم على وضع البدائل 

 .واقتراح الحلول واتخاذ قرار حيالها

عقد دورات تدريبية للمعلمين في تطبيق مدخل التحليل  -2
األخالقي بالصورة الصحيحة عند مناقشة القضايا 

ى أهمية إبراز الجوانب اإليجابية البيوأخالقية، مع التأكيد عل
والسلبية لكل قضية، ومناقشة الضوابط األخالقية التي ينبغي 

 .أن تحكم هذه التقانات

تدريب الطلبة على البحث في مصادر المعلومات عن أهم  -3
القضايا العلمية والبحث عن الجوانب االقتصادية واالجتماعية 

 .ةواألخالقية قبل إصدار قرار معين حول القضي

توفير الحكم الشرعي لكل قضية من القضايا المطروحة في  -4
وحدة الوراثة، حتى يستطيع الطلبة إصدار قرارات موثوقة 

 .قائمة على التحليل الدقيق والتحكيم الشرعي

كما تقترح الدراسة إجراء دراسات أخرى تربط مدخل التحليل 
لتفكير األخالقي بأنواع أخرى من التفكير مثل التفكير الناقد، وا

إجراء دراسة تحليلية للقضايا األخالقية ، إضافة إلى األخالقي
  .المتضمنة في مناهج العلوم بشكل عام ومناهج األحياء بشكل خاص
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