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 :الممخص
( في  اتجاىات طالب المرحمة  STSرمت الدراسة إلى معرفة اثر )

المتوسطة وتحصيميـ في مادة ) قواعد المغة العربية ( ، تكونت العينة مف 
( 27طالبات الصؼ االوؿ المتوسط  تضمنت المجموعة التجريبية )

( طالب. أُعد اختبار تحصيمي تكوف في صورتو 27طالب، والضابطة )
( فقرة مف نوع 77دد و)( فقرات مف نوع االختيار مف متع8النيائية مف )
( فقرة مف نوع المقاؿ كما أُعد مقياس لالتجاىات تكوف مف 77اإلكماؿ و)

( فقرة في صورتو النيائية. وقد تـ التحقؽ مف الصدؽ والثبات وبمغت 17)
(، أذ اف  5.80( ولالختبار التحصيمي )5.80قيمة معامؿ الثبات لممقياس )

ج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف االختبار صالح لمدراسة. وأظيرت النتائ
متوسط أداء أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة، عند مستوى الداللة 

( لصالح المجموعة التجريبية. كما أظيرت نتائج المقياس البعدي 5.50)
لالتجاىات وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات اتجاىات أفراد 

(، لصالح 5.50وى الداللة )المجموعتيف التجريبية والضابطة، عند مست
المجموعة شبو التجريبية. وفي ضوء النتائج توصمت الباحثة الى عقد 
الندوات والدورات التدريبية لممدرسيف الستعماؿ منحى العمـ والتقانة 

 . (stsوالمجتمع)
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Abstract: 

The study aimed to find out the effect of (STS) on the 

attitudes of middle school students and their achievement 

in the subject (Arabic language grammar). The sample 

consisted of first-grade intermediate students. The 

experimental group included (72) students, and the 

control group (71) students. An achievement test was 

prepared in its final form, consisting of (8) paragraphs of 

the multiple choice type, (11) paragraphs of the type of 

completion, and (12) paragraphs of the essay type. A 

measure of trends was prepared that consisted of (31) 

items in its final form. Validity and reliability were 

verified and the value of the reliability coefficient for the 

scale was (0.85) and for the achievement test (0.86), so 

the test is valid for the study. The results showed that 

there were statistically significant differences between 

the average performance of the members of the 

experimental and control groups at the level of 

significance (0.05) in favor of the experimental group. 

The results of the post-trend scale also showed that there 

were statistically significant differences between the 

averages of the trends of the members of the 

experimental and control groups, at the significance level 

(0.05), in favor of the quasi-experimental group. In light 

of the results, the researcher concluded holding seminars 

and training courses for teachers to use the science, 

technology and society (sts) approach, encouraging 

Arabic language teachers to use (sts), and conducting 

studies similar to the current study on other materials  
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 مشكمة البحث :
بالرغـ مف التقدـ العممي الذي يشيده العالـ اليوـ ، إال أف مشكمة صعوبة دراسة قواعد 
المغة العربية ما زالت قائمة ، فيي ما زالت صعبة ، والشكوى منيا مستمرة ، ويكاد ضعؼ 
الطمبة فييا يكوف شاماًل ، فيو ال يتحدد بمرحمة دراسية دوف أخرى ، أو صؼ دراسي دوف 

مب الدراسات المعاصرة في العراؽ عمى أّف قواعد المغة العربية أكبر اجتمعت أغآخر. 
مشكالت المغة العربية وىذا االجتماع لـ يأِت مف فراغ بؿ ىو امتداد لما شيده ميداف ىذا 
العمـ مف صيحات مخمصة نادت بضرورة تشذيبو وطرح الزوائد منو وتأليؼ كتب ميسرة تمبي 

تباع طرائؽ تدري س مالئمة التجاىات الطمبة كدراسات: )دراسة حاجات طالبو، وا 
( و)درويش 7554( و)االزيرجاوي ، 7551( و)العزاوي ، 7557(و )الدليمي ، 7555شبر،
(. أف أسباب ضعؼ الطمبة في مادة النحو ال تعود إلى 7554( و ) الزاممي  ،7554، 

نما تعود كذلؾ إلى طرائؽ التدريس  صعوبة النحو نفسو فقط أو المناىج المتبعة في تأليفو وا 
المتبعة في إيصاؿ مادة النحو ، ومف ىنا تبرز الحاجة إلى تطوير عممية تعميـ قواعد المغة 

 (.4، ص 7570العربية لمسير في تعميميا عمى وفؽ أفضؿ السبؿ)جحجيح ، 
 أهمية البحث:

التوجيات الحديثة لمتعميـ انو ال يمكف تحقيؽ التفاعؿ إال مف خالؿ مواجية  
مبات المختمفة لمحياة ، لتندرج تحتيا تطوير المناىج والتي بالمقابؿ تواجو مشكالت المتط

واحتياجات وطموحات المجتمع مف خالؿ ربطو بميوؿ واىتمامات و أنشطة وقدرات الدارسيف 
ومساعدتيـ عمى تطويرىا وتحقيؽ قدر مناسب مف المواطنة المستنيرة، في عصر يتزايد بو 

الثقافي جياًل بعد جيؿ مما لوحظ مشكالت متعددة تواجو الطمبة في حجـ التبادؿ الفكري و 
المناىج ومنيا قمة فيـ المتعمميف لدور التقانة، فظيرت حركة التفاعؿ بيف العمـ والتقانة 
والمجتمع نتيجة لالنتقادات حيث أف المناىج نظرت لمعمـ كبناء معرفي وركزت عمى العناية 

جاءت كردة فعؿ عمى لممشروعات التي ركزت عمى العناية  بتعميـ الطالب بنية العمـ، كما
بعمميات العمـ . ويشعر كثير مف التربوييف والميتميف بقضايا التعميـ بالحاجة إلى تحسيف نظـ 
التعميـ في البالد العربية وتحديثيا، مما حدا ببعضيـ مطالبة نظـ التعميـ باالىتماـ بالعموـ 

في عممية إصالح التعميـ ألنو نابع مف شعورىـ بحاجة  والتقانة في مناىجيا كجزء أساسي
حقيقية عمى إدراكيـ العميؽ لمتطمبات الحياة فيتطمب ذلؾ إعداد األجياؿ الستيعاب التقنيات  
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وغيرىا مف المفاىيـ األساسية الحياتية المعاصرة حيث  أف التربية العممية ىي الميداف التربوي 
افيا ىو دورىا في خدمة المجتمع ليكوف ممبيا لحاجات األكثر التصاقا والتي تضع مف أىد

( لذا تسعى 7997الفرد مما يؤدي إلى تحقيؽ التنمية المستدامة والرفاىية لممواطنيف )الرويمي، 
( عمى تحصيؿ واتجاىات طالبات الصؼ االوؿ STSالدراسة الى معرفو أثر استخداـ )
 متوسط في مادة قواعد المغة العربية. 

المغُة مف الظواىر االجتماعية الميمة التي أغنت التفكير البشري وكانت ثمرة وتعدُّ 
مف ثمارِه، فاإلنساف ال يفكر منطمقًا في آفاؽ الحياة متعمقًا في أسرار الكوف، مستجمبا مجاىمو 
وغاياتو إال بمغتِو، وىو ال يبدع إال مف طريقيا، وال يعبر بصدؽ عف مشاعره وآمالو وآالمو إال 

 ( .7:ص 7998)عبد الرحػػػػػػػػػػػيـ، بيا  
ومما الشؾ فيو أّف معرفة القواعد النحوية ضرورة البدَّ منيا، وال يمكف االستغناء 
عنيا؛ ألنيا تفيد ضبط الكالـ لفظًا وقراءة وكتابة ، فضاًل عف أنيا تساعد عمى التمييز بيف 

وضع المعايير لكي تكوف  األلفاظ المتكاتفة مف حيث المعنى اإلعرابي ، ولذلؾ البد مف
ذا لـ  ضابطًا لمغة واأللسف عمى حد سواء ، فقواعد النحو تعالج األلفاظ عف طريؽ الجمؿ، وا 
توضع القواعد موضع التطبيؽ فأنيا تصبح عممًا دوف عمؿ ال فائدة منو  )أبو الضبعات ، 

 (  .788:ص 7552
قوانيف النحو التي ليا أثر ولقد أكد كثير مف أئمة المغة واألدب عمى ضرورة العناية ب

في فيـ الدالالت والمعاني ، مؤكديف أف القواعد النحوية لمغة العربية وسيمة وليست غاية وال 
يجوز االنشغاؿ بالوسيمة ، إذا لـ تكف عاماًل مساعدًا لموصوؿ إلى الغاية                                                 

 ( .790:  ص7550)إسماعيؿ ، 
( في  اتجاىات طالب المرحمة المتوسطة  STSىدؼ الدراسة: لمعرفة اثر )
 وتحصيميـ في مادة  قواعد المغة العربية 

 فرضية البحث: 
ال يوجد فروؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط أداء أفراد المجموعتيف التجريبية -

 (. 5.50والضابطة، عند مستوى الداللة )
ئيا بيف متوسطات اتجاىات أفراد المجموعتيف يوجد فروؽ ذو داللة  إحصاال -

 (.5.50التجريبية والضابطة، عند مستوى الداللة )
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 حدود الدراسة: 
 طالب الصؼ االوؿ المتوسط لمديرية تربية الكرخ الثانية -7
 .7575 -7579الفصؿ الثاني لمسنو الدراسية  -7
ؼ اليو، المعرؼ موضوعات مف مادة قواعد المغة العربية  )المضاؼ ، المضا - 1

 باإلضافة المبني والمعرب(
 ( العمم والتقانة والمجتمع  : STS)  -تحديد المصطمحات: 

( : المدخؿ الذي يركز عمى العالقة المتبادلة بيف العمـ 7558عرفو)أمبوسعيد وناصر،
معمـ والتقانة والمجتمع، أي ربط المادة العممية بالمجتمع التقني المحيط، أو الجانب التطبيقي ل

 في المجتمع.
 (.7558التعريؼ االجرائي: تبنت الباحثة تعريؼ)امبوسعيد وناصر-
 االتجاهات :  -

(: تنظيـ مستمر لمعمميات االنفعالية واالدراكية والمعرفية حوؿ 7577عرفو )الشمري، 
 بعض النواحي الموجودة في المجاؿ الذي يعيش فية الفرد.

عقمي عصبي لفقرات مقياس االتجاىات  الذي  التعريؼ االجرائي: استجابة واستعداد-
 يتـ إعداده وتأثره في استجابات الفرد.

 االطار النظري:
 (STS:العمـ والتقانة والمجتمع ) 

تتفاعؿ أبعاد ىذا المنحى مع بعضيا بحيث يؤثر كؿ بعد منيا عمى اآلخر ؛ فالعمـ 
مفاىيـ وحقائؽ وتعميمات وقوانيف يقوـ عمى تزويد المتعمـ بالمعرفة العممية وما تشممو مف 

وميارات؛ أي تزود المتعمـ بالجانب الذىني؛ وىذا يييئ المتعمـ لمعالجة المسائؿ االجتماعية 
والظواىر الطبيعية والمشكالت اليومية في حياتو، ويؤثر العمـ عمى الجانب السموكي المتعمؽ 

عمؽ بجممة التوجيات التي يحمميا بسموؾ المتعمـ إزاء ىذه القضايا، والجانب االنفعالي المت
المتعمـ تجاه تمؾ القضايا، حيث يعمؿ عمى معرفة األسباب التي تكمف وراء حدوث الظواىر؛ 
العمـ قاعدة معرفية لممتعمـ في التعامؿ مع مجتمعو، وحتى يستطيع التعامؿ فإنو بحاجة إلى 

مف خالؿ عمؿ وتصنيع وسيمة التقانة التي تختص بحؿ المشكالت وتمبية احتياجات الناس 
األشياء ذات األغراض الصالحة، حتى يتمكنوا مف مسايرة التطور والتغير.  ويستمر ىذا 
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التفاعؿ بيف األبعاد الثالثة بسبب ظيور قضايا تفرض عمى المتعمـ فيميا ومحاولة التغمب 
تو بواسطة عمييا بواسطة التقانة، فما يكوف المجتمع وقضاياه إال محفزا لمفرد لفيـ وحؿ مشكال

التقانة وال يتـ ذلؾ إال بتطبيؽ العمـ والمعرفة، لذلؾ ال يمكف الفصؿ بيف أحد ىذه األبعاد 
 (.10:  7557وكأنيا تسير في دائرة ليس ليا بداية أو نياية )زيتوف، 

 ( العمم والتقانة والمجتمع: STSأهداف تعميم ) 
د المجتمع باالختصاصييف، يبرز الفرؽ بيف ىدؼ تعميـ العموـ التقميدي في رف    

والخبراء في مجاالت العمـو المختمفة، وىدؼ تعميـ "العمـ والتقانة والمجتمع" في إعداد طالب 
 ليصبحوا مواطنيف قادريف عمى العيش في مجتمع يشيد تقدما عمميا وتكنولوجيا.

يكية  ففي نياية السبعينيات قامت المؤسسة الوطنية لمعموـ في الواليات المتحدة األمر 
بثالث دراسات تقويمية لواقع التربية العممية، وقد نشر تقرير تناوؿ تحميؿ نتائج ىذه الدراسات، 

( دعما قويا مف نتائج ىذا التقرير )الخميمي، STSأذ اكتسب موضوع العمـ والتقانة  والمجتمع )
 ( ومف النتائج التي تمخضت عف ىذه الدراسات وجود حاجة ممحة لتطوير مشاريع7989

 ( تيدؼ إلى:STSخاصة في المناىج تتناوؿ التفاعؿ بيف العمـ والتقانة والمجتمع )
إعداد طمبة يستخدموف العمـ في حياتيـ الخاصة و يستطيعوف االندماج في عالـ -7

 تتنامى  فيو التقانة سريعا.
 تعميـ الطمبة تحمؿ المسؤولية تجاه القضايا التكنولوجية و االجتماعية.-7
عرفة األساسية التي يمـز إتقانيا لمتفاعؿ النشط مع قضايا العمـ والتقانة  تحديد الم-1
 والمجتمع.

 أهمية استخدام منحى العمم والتقانة والمجتمع: 
ييدؼ إلى تطوير وعي المتعمـ ، إضافة إلى العالقات المتبادلة بينيما وبيف -7

التقانة كقوتيف تسيماف في المجتمع، عف طريؽ إعداده كمواطف في مجتمع تتطور فيو العموـ و 
صياغة الحياة بشكؿ كبير، فتحوؿ المتعمميف إلى عمماء صغار يشاركوف في ممارسة عمميات 
العمـ  كما يمارسيا العمماء الكبار حيث يقوموف بتحديد المشكالت وجمع البيانات وصياغة 

ـ وغيرىا مف الفروض وتصميـ التجارب وممارسة التجريب، باإلضافة إلى االستدالؿ والتعمي
 (.10:  7555الميارات العقمية والمخبرية )الخالدي، 
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ييتـ بتفرد التعمـ، ويعطي ليذه القضية أىمية كبيرة لمقابمة تنوع الطمبة في قدراتيـ -7
واىتماماتيـ، بينما يعمد المعمموف عند التدريس في النظاـ التقميدي إلى توجيو النشاطات 

 بة االستفادة منيا بشكؿ جماعي.التدريسية بشكؿ يتيح ألغمب الطم
يعتمد عمى استخداـ مصادر متنوعة لمتعمـ، حيث يكثر استخداـ المصادر المتوافرة -1

 في البيئة المحمية.
يتمركز حوؿ المتعمـ ويركز عمى اىتماماتو، أما النظاـ التقميدي فيتمركز حوؿ -4

صمحة الحقيقية في العممية المعمـ الذي ينقؿ المعارؼ وينظميا وليس حوؿ الطالب صاحب الم
 التعميمية.
يقوـ عمى افتراض أف الطمبة يتعمموف بصورة أفضؿ مف خالؿ الممارسة والخبرة -0

الذاتية، بينما يقوـ التدريس في النظاـ التقميدي عمى افتراض أف الطمبة يتعمموف بصورة أفضؿ 
ـ في ىذه الحالة إلى عند تنظيـ المعارؼ وعرضيا عمييـ في صورة مبسطة، ولذا يمجأ المعم

 تنظيـ المعمومات وتمخيصيا لمطالب.
يقوـ المعمموف بتخطيط التدريس حوؿ المشكالت والقضايا المعاصرة في المجتمع -0

بينما يخطط المعمموف طرؽ التدريس في النظاـ التقميدي وفقا لممنيج السابؽ، ويستعيف 
عند تخطيط التدريس )الضبيباف، المعمموف في المدخؿ التقميدي بالكتاب المدرسي المقرر 

7998  :725.) 
يؤثر في رفع مستوى تحصيؿ الطمبة مف خالؿ خمسة مستويات وىي المفاىيـ، -2

 وعمميات العمـ، والتطبيقات، واإلبداع، واالتجاىات بشكؿ عاـ.
 ( وبالطريقة الضابطةSTSأهمية التدريس بطريقة )              

ير وعي ( ييدؼ إلى تطو stsالتدريس)  -7
 المتعمـ واىتماماتو

بالضابطة فيتمركز حوؿ المعمـ الذي ينقؿ 
 المعارؼ وينظميا وليس حوؿ الطالب

الطمبة يتعمموف بصورة أفضؿ مف خالؿ  7
 الممارسة والخبرة الذاتية،

 تنظيـ المعمومات وتمخيصيا لمطالب

التقميدي يستعيف المعمموف في المدخؿ  المعمموف يقوموا بتخطيط التدريس 1
بالكتاب المدرسي المقرر عند تخطيط 

 التدريس
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      يؤثر في تعديؿ اتجاىات الطالب 4
 (.7998،755)الضبيباف،

 دراسات سابقة:
عمى أثر منيج العموـ المبني عمى أساس ( ىدفت التعرؼ 7557دراسة قنديؿ )-

التكامؿ بيف العمـ والتقانة والمجتمع في الثقافة العممية والتحصيؿ الدراسي؛ عمى عينة مف 
طمبة الصؼ الخامس االبتدائي بجميورية مصر العربية؛ حيث تـ تقسيميا إلى مجموعة 

ائية بيف متوسط تجريبة ومجموعة ضابطة. وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحص
درجات طمبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية سواء عمى 

 ، د(7557مستوى التحصيؿ الدراسي أو الثقافة العممية)قنديؿ، 
( ىدفت التعرؼ إلى أثر استخداـ منحى العمـ والتقانة 7558دراسة أمبو سعيد )-

االتجاىات نحو مادة العموـ. أُعد اختبار تحصيمي تكوف والمجتمع عمى التحصيؿ الدراسي و 
( فقرة مف نوع اإلكماؿ 77( فقرات مف نوع االختيار مف متعدد و)8في صورتو النيائية مف )

( فقرة 17( فقرة مف نوع المقاؿ كما أُعد مقياس لالتجاىات نحو مادة العموـ تكوف مف )77و)
أدوات الدراسة بعرضيا عمى مجموعة مف  في صورتو النيائية. وقد تـ التحقؽ مف صدؽ

المحكميف، وجرى حساب ثبات االختبار التحصيمي ومقياس االتجاىات باستخداـ معادلة ألفا 
كرونباخ لالتساؽ الداخمي بيف الفقرات. أظيرت نتائج االختبار التحصيمي، وجود فروؽ دالة 

 =αابطة، عند مستوى الداللة ) إحصائيا بيف متوسطات أداء أفراد المجموعتيف التجريبية والض
( لصالح المجموعة شبو التجريبية. كما أظيرت نتائج المقياس البعدي لالتجاىات وجود 0.05

فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات اتجاىات أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة، عند 
 ، د(.7558(، لصالح المجموعة شبو التجريبية) أمبوسعيد،α= 0.05مستوى الداللة ) 

 منهجية البحث واجراءاته: 
مجتمع الدراسة وعينتيا : تكوف مجتمع البحث مف طالب الصؼ االوؿ المتوسط  

( مدرسة، 41، موزعيف عمى )7575 -7579الحد مديرية تربية الكرخ الثانية لمعاـ الدراسي 
( 27( طالب لممجموعة التجريبية، و)27( طالب  )741أما عينة البحث  فتكونت مف ) 

 لممجموعة الضابطة. اختيرت متوسطة السدير بطريقة قصدية لقربيا مف سكف الباحثة 
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التكافؤ : كافأت الباحثة بيف مجموعتي الدراسة بالعمر الزمني والدرجة النيائية لمصؼ 
السادس االبتدائي كما حددت االتجاىات نحو مادة قواعد المغة العربية وقد حسبت المتوسطات 

 (:7حرافات المعيارية لمجموعتي الدراسة كما في جدوؿ رقـ )الحسابية واالن
(:نتائج اختبار)ت( لمفروق بين متوسطات أداء أفراد المجموعتين التجريبية 8جدول رقم )

 والضابطة   في اختبار قواعد المغة العربية
مستوى 
 الداللة

درجات 
 الحرية

االنحراؼ  قيمة ت
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجموعة

5.100 747 5.95
0 

 الضابطة 74.07 0.40
 التجريبية 70.47 0.05

(، α  =5.50أظيرت النتائج أف قيمة )ت( غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة قبؿ البدء بتطبيؽ الدراسة، وىذا يعد مؤشرا عمى التكافؤ بيف المجموعتيف في 

 التحصيؿ الدراسي.     
 نتائج اختبار)ت( لمفروؽ بيف متوسطات اتجاىات أفراد المجموعتيف التجريبية  -

والضابطة في االختبار القبمي لمقياس االتجاىات نحو مادة قواعد المغة العربية 
 (0الجدول رقم ) و

مستوى 
 الداللة

االنحراؼ  قيمة ت درجات الحرية
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجموعة

 الضابطة 09.29 2.87 5.727 747 5.800
 التجريبية 25.55 0.82

(، α =5.50يوضح الجدوؿ أف قيمة )ت( غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية والمجموعة 

 الضابطة قبؿ البدء بتطبيؽ الدراسة، وىذا يعد مؤشرا عمى تكافؤ اتجاه المجموعتيف. 
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تـ إعداد اختبار تحصيمي شمؿ عدة أنواع مف األسئمة وىي  االختبار التحصيمي:-
( فقرة مف 77ر مف متعدد والمقاؿ القصير،. و قد اشتمؿ االختبار عمى )اكمؿ ماياتي واالختيا

( فقرة مف نوع المقاؿ القصير 77( فقرات مف نوع االختيار مف متعدد، و)8نوع اإلكماؿ، و)
في صورتو النيائية، وتمت صياغة فقرات االختبار بحيث تقيس مستويات مختمفة )التذكر 

 " والفيـ والتطبيؽ( مف تصنيؼ "بموـ
صدؽ االختبار: لمتأكد مف صدؽ المحتوى والصدؽ البنائي لالختبار تـ عرضو  -

 عمى مجموعة مف االختصاصييف في مناىج وطرؽ تدريس المغة العربية، والقياس والتقويـ
( طالبة 12ثبات االختبار: تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مكونة مف ) -

والتمييز لفقرات االختبار، كما حسب االتساؽ الداخمي بيف وتـ حساب معامالت الصعوبة 
(، وكانت قيمة Cronbach- Alphaفقرات االختبار باستخداـ معامؿ الثبات ألفا كرونباخ )

 (. 5.80معامؿ الثبات مساوية لػ )
( 17( مكوف مف )7558مقياس االتجاىات:  تبنت الباحثة مقياس )سعيدي وناصر-

 ، عمى التوالي.7، 7، 1غير موافؽ(  بدرجات  -موافؽ  –افؽ بشدة فقرة ثالثي التدرج )مو 
 نتائـج الدراســة:

 أوال: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ:
( في  اتجاىات طالب المرحمة المتوسطة وتحصيميـ في مادة ) قواعد  STSما اثر )
 المغة العربية ( ؟

الموضوعات، باستخداـ اختبار تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي بعد االنتياء مف دراسة 
)ت( لمعينتيف المستقمتيف لمقارنة متوسطات درجات أفراد مجموعتي الدراسة )الضابطة 

 ( يوضح ذلؾ.1والتجريبية( في االختبار التحصيمي، والجدوؿ رقـ )
( نتائج اختبار )ت( لمفروق بين متوسطات أداء أفراد المجموعتين التجريبية 3الجدول رقم )

 في االختبار التحصيميوالضابطة 
مستوى 
 الداللة

درجات 
 الحرية

االنحراؼ  قيمة ت
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجموعة

 الضابطة 71.41 0.77 7.90 747 5.554
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 التجريبية 70.01 0.71
( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد 1يوضح الجدوؿ رقـ )

ومتوسطات أفراد المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي  وىذا يدؿ المجموعة التجريبية 
 أف أفراد المجموعة التجريبية كانوا أفضؿ مف أفراد المجموعة الضابطة.

 ثانيا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
( في  اتجاىات طالب المرحمة المتوسطة في مادة ) قواعد المغة  STSمااثر )

 العربية (؟
استخدـ اختبار )ت( لمعينتيف المستقمتيف لمقارنة متوسطات درجات أفراد المجموعتيف 

 ( يوضح ذلؾ. 4التجريبية والضابطة في مقياس االتجاىات البعدي والجدوؿ رقـ)
( نتائج اختبار )ت( لمفروق بين متوسطات اتجاهات أفراد المجموعتين 4الجدول رقم)

 اهات البعديالتجريبية والضابطة في مقياس االتج
مستوى 
 الداللة

درجات 
 الحرية

االنحراؼ  قيمة ت
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجموعة

 الضابطة 00.77 8.80 1.57 747 5.551
 التجريبية 27.01 8.59

(، وذلؾ α =5.50اظيرت النتائج أف قيمة )ت( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 
يدؿ عمى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات لصالح المجموعة التجريبية، مما 
 (   والالتي درسف بالطريقة التقميدية.stsالطالبات الالتي درسف بطريقة )

 :  توصمت الدراسة  الى االتي:التوصيـات
عقد الندوات والدورات التدريبية لممدرسيف الستعماؿ منحى العمـ والتقانة -7
 .( stsوالمجتمع)
 (.stsمدرسي المغة العربية  الستعماؿ )تشجيع  -7

 :المقترحات
 إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية عمى مواد أخرى .-7
 إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية عمى مراحؿ دراسية مختمفة.-7
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 المصادر: 
( ، أثر استخداـ منحى العمـ والتقانة 7558ابو سعيدي ،عبداهلل ،و ناصر، رضية ) -

، كمية التربية جامعو قابوس.والمجتم  ع عمى التحصيؿ الدراسي واالتجاىات نحو مادة العمـو
(: طرائؽ تدريس المغة العربية ، دار الفكر 7552أبو الضبعات، زكريا إسماعيؿ ) -

 ،عماف.
(. أثر استراتيجية التممذة المعرفية في تحصيؿ 7570جحجيج، حناف عبد اليادي )  -

د طالبات الرابػػػػع االعدادي، جامعة بغداد التربية لمبنات رسالو غير مادة قواعد المغة العربية عن
 منشوره.

(. محاضرة االتجاىات ، قسـ التربية وعمـ النفس، كمية 7575الشمري، مديف نوري )  -
 التربوية المفتوحة.

(. العموـ و التقنية في خطط منيج التعميـ العاـ في  7997الرويمي، موافؽ فواز)  -
 بية السعودية " دراسة تحميمية نقدية "، الرياض: مركز البحوث التربوية.المممكة العر 

( . تدريس العموـ لمفيـ رؤية بنائية، الطبعة 7557زيتوف، كماؿ عبد الحميد )  -
 األولى. القاىرة: عالـ الكتب لمنشر والطباعة.

(. تحميؿ محتوى كتاب العموـ لمصؼ الثالث  7998الضبيباف، صالح بف موسى ) -
 .788وسط في ضوء مدخؿ العموـ و التقنية و المجتمع، رسالة الخميج العربي، المت
(.أنماط المنيجية وتطبيقاتيا 7552عبد الرحمف ،أنور حسيف ، وعدناف حقي زنكنة ،) -

في العمـو اإلنسانية والوظيفية وتطبيقاتيا في العمـو اإلنسانية والوظيفية، شركة الوفاؽ لمطباعة 
 العراؽ.-،بغداد

(. تأثير التكامؿ بيف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع في 7557قنديؿ، أحمد إبراىيـ ) 
الثقافة العممية والتحصيؿ الدراسي في العموـ لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي، مجمة التربية 

  العممية.
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