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الممخص 
 عمى التمكيني أثر أوراق العمل المستخدمة في برنامج التعميم العالجي

  الخميل تربيةتحصيل طمبة الصف الثالث األساسي في العموم في مديرية
واتجاهات معمميهم نحوها 

 
 شأحمد بشير زريق أبو عيا : إعداد الطالب

الدكتور غسان سرحان : إشراف

        ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر أوراق العمل المستخدمة في برنامج التعميم العالجي التمكيني 

عمى تحصيل طمبة الصف الثالث األساسي في العموم في مديرية تربية الخميل، وفيما يتركو من أثر 

تكّون مجتمع الدراسة من طمبة الصف الثالث األساسي . عمى اتجاىات معممييم نحو استخداميا

 2003)المسجمين في المدارس الحكومية، التابعة لمديرية التربية والتعميم في الخميل، لمعام الدراسي 

، وعدد (3998)حيث بمغ عدد الطالب . طالبًا وطالبة (7722)، والبالغ عددىم (2004 –

يمثمون  (140)طالبًا وطالبة، منيم  (214)، وقد تكونت عينة الدراسة من (3724)الطالبات 

تم اختيار ثالثة شعب من الذكور، , ويمثمون المجموعة الضابطة (74)المجموعة التجريبية، و

شعبتين تمثالن المجموعة التجريبية، أحداىما تستخدم أوراق عمل الباحث، واألخرى تستخدم أوراق 

. عمل الوزارة، أما الشعبة الثالثة مجموعة ضابطة، وكذلك الحال في شعب اإلناث

األولى اختبار تحصيمي أعده الباحث لقياس تحصيل :         واستخدم الباحث أداتين لمدراسة

والثانية استبانة اتجاىات أعدت من قبل الباحث لقياس اتجاىات المعممين , الطمبة في مادة العموم

: حيث غطت االستبانة أربعة أبعاد ىي.والمعممات، نحو استخدام أوراق العمل في مادة العموم

االتجاه نحو أىمية أوراق العمل لمطالب، واالتجاه نحو أىمية أوراق العمل لممعمم، واالتجاه نحو 

. إعداد أوراق العمل وتطبيقيا، واالتجاه نحو محتوى ومواصفات أوراق العمل



 ز 

        استخدم الباحث طرقًا إحصائية وصفية، تمثمت في المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

المعيارية، وطرق إحصائية تحميمية تمثمت في اختبار ت، واختبار تحميل التباين األحادي، واختبار 

. اختبار شيفيومعاملاالرتباطبيرسون،ومعادلةالثباتكرونباخألفا،وتحميل التباين الثنائي، و

: وأظيرت نتائج الدراسة ما يأتي

في متوسطات تحصيل طمبة  (α = 0.05)ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 
 المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة نالصف الثالث األساسي في مادة العموم، بي

.  التجريبية
، في متوسطات عالمات طمبة (α = 0.05)ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 

.  المجموعتين الضابطة والتجريبية تعزى إلى الجنس لصالح الذكورنالصف الثالث األساسي بي
، في متوسطات عالمات (α = 0.05)ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

طمبة الصف الثالث األساسي في االختبار التحصيمي في مادة العموم، تعزى إلى نوع استخدام 
.  أوراق العمل

 (أوراق عمل الباحث وأوراق عمل الوزارة)لم يظير أثرًا لمتفاعل بين نوع استخدام أوراق العمل - 
. والجنس، في متوسطات عالمات طمبة الصف الثالث األساسي في مادة العموم

، في متوسطات اتجاىات (α = 0.05)ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 
. معممي العموم لمصف الثالث األساسي نحو استخدام أوراق العمل تعزى إلى الجنس

لم يظير أثرًا لمتغير المؤىل العممي في متوسطات اتجاىات معممي العموم لمصف الثالث - 
. األساسي نحو استخدام أوراق العمل

لم تظير نتائج الدراسة أثرًا يعزى إلى الخبرة في متوسطات اتجاىات معممي العموم لمصف الثالث - 
. األساسي نحو استخدام أوراق العمل
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الفصل األول 
خمفية الدراسة وأىميتيا 

مقدمة 
 

 ، متعمميف مستقميف فّعاليفإعداد يكمف في ،مف الكاضح أف أكبر تحد تكاجيو مدارسنا اليكـ        

لدييـ خمفية كافية مف المعمكمات كالميارات كاالتجاىات، كفي الكقت نفسو قادريف عمى تنمية ما 

جؿ حؿ المشكالت التي تعترضيـ، كقادريف عمى اتخاذ القرارات السميمة، أ مف ،لدييـ مف ميارات

(. 1994مسمـ، )كالتفكير في بدائؿ متعددة 

 تعزل إلى النمك الكاسع في المعرفة ،يشيد العالـ تغيرات أساسية في جميع الجكانبكما ك        

 األمر ، اإلنساف في ىذا العصر حران في مكاكبة ىذه التغيراتحيث أصبحبشتى أشكاليا كأنكاعيا، 

عادة النظر في صياغة فمسفتيا في االذم دفع المجتمعات إلى التفكير جيدان بسياس تيا التربكية، كا 

ضكء ذلؾ، إذ أف التربية لـ تعد كظيفتيا األساسية حشك أذىاف الطمبة بالمعرفة كالمعمكمات، بؿ 

يجاد نكاتج كمنجزات تحقؽ لو كلمجتمعو التقدـ إإيجاد الفرد المبدع القادر عمى تكظيؼ قدراتو في 

(.* 1999رياف، ) كالرقي كالرفاىية

 ال يستطيع التغمب عمييا ،(مسألة)كيحدث الصراع الذىني عندما يكاجو الطالب مشكمة         

باستخداـ أدكات التفكير المكجكدة لديو، فالتحضير الحسي ميـ مف أجؿ التأكد مف أف المدخالت 

 ، أم أف الصعكبة ليست عادية، كلكنيا تتطمب مفاىيـ جديدة،كالمفاىيـ الخاصة بالمشكمة مفيكمة

 كباألخص ،معاف جديدة (بناء) يقكد الطالب إلى تشكيؿ ،كالمعمـ مف خالؿ النقاش كأكراؽ العمؿ

كال ينكر أحد الدكر الفاعؿ . (2000 كزارة التربية كالتعميـ العالي،)طرؽ كأدكات تفكير جديدة 

كتيدؼ .  (2003 ،، بكزارة التربية كالتعميـ العالي)ألكراؽ العمؿ في العممية التعميمية التعممية 

.   في التكثيؽAPA  2000اعتمد الباحث نظاـ   * 
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 كتنمية التفكير ، المعرفة العممية عمى كسب المتعمـ، مساعدةبشكؿ عاـ عممية تدريس العمكـ

(. 1996 زيتكف،) كتنمية االتجاىات كالميكؿ العممية ،العممي

ير في النظرة إلى العمـ كبنيتو كطرؽ مكلقد استمد ىذا السعي كالتطكير أصكلو مف التغ       

تدريسو، إذ لـ يعد ينظر إليو عمى أنو بناء ثابت مف المعرفة يضـ مجمكعة مف الحقائؽ كالنظريات 

 كعمى العالقة ،كالقكانيف، بؿ أصبح التركيز منصبان عمى بنية العمـ كطرؽ بحثو كمكاطف استفساره

(.  1982غبايف، ) كطرؽ االستقصاء العممي ،بيف بعض المفاىيـ

 باستخداـ ، الدراسية المختمفة حيثما أمكفمكاد يقكـ التعميـ التكاممي عمى أساس ربط اؿ        كما

كيستند ىذا  كربطيا بالخبرات التعميمية لمطالب، ،أساليب كطرائؽ تعميـ كتعمـ متنكعة بشكؿ متكامؿ

التعميـ عمى الطالب باعتباره محكر العممية التعميمية التعممية، كأف كؿ طالب قادر عمى التعمـ 

بنفسو، إذا تكافرت لو البيئة المناسبة كالطريقة المناسبة، كبما أف الطالب يبني معارفو بنفسو، كأف 

المعارؼ اإلنسانية كؿ مترابط كمتكامؿ فمف األجدر مساعدتو عف طريؽ ربط المباحث الدراسية 

المختمفة حيثما أمكف، باإلضافة إلى تدريس المباحث المنفصمة عندما يككف ذلؾ ضركريا، كفي 

. الحالتيف ربط التعمـ الجديد بالتعمـ السابؽ كبالبيئة المحمية لمطالب

 باعتبارىا إحدل م، ضكء ذلؾ تمعب أكراؽ العمؿ دكران بارزان في التعميـ التكامؿ         كفي

 كتمثؿ أيضان كسيمة يمارس مف خالليا المتعمـ عممية تعممو بنفسو، ،ؽ أىدافوماألدكات الرئيسة لتحؽ

 كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف ،فالتعميـ التكاممي يسعى إلى التركيز عمى إتقاف الطالب لمميارات األساسية

كزارة التربية كالتعميـ )بتنفيذىا المتعمـ مف خالؿ ىذه األكراؽ يقـك  ،خالؿ أنشطة فردية أك جماعية

.  (2003  ب،العالي،

 مختمفة يككف فييا المعمـ ةاتجيت أنظار الباحثيف كالتربكييف لمبحث عف طرؽ تدريس جديد        

، )  ككيفية استخداميا كتكظيفيا في حياتيـ،مرشدان كمكجيان كمساعدان لمطمبة عمى فيـ المعرفة المقـر
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 كألىميتيا في ،مف أجؿ تحسيف تحصيؿ الطمبة في مادة العمكـ، كزيادة كعييـ نحكىا ك(.2001

 ككيفية مساعدتيـ عمى تعمـ ،كعي التربكييف لفيـ كيفية تعمـ الطمبةزاد الحياة العممية كالعممية، 

 (.1996زيتكف، )ة ستراتيجيات كطرؽ تدريس جديدة كفّعاؿإ لذلؾ كاف البد مف استخداـ ،المفاىيـ

       كيؤكد التربكيكف بما فييـ دعاة التعميـ الذاتي أف التعميـ المستمر ال يحدث إال إذا كاف 

المتعمـ مشاركان في العممية التعميمية كمتفاعالن معيا، كعميو يؤكد التعميـ الذاتي عمى اكتساب الفرد 

، كتزكيد المتعمـ بالميارات كاآلليات الالزمة لتعممو، سكاء في مكاد "تعمـ كيؼ تتعمـ"المتعمـ مبدأ 

التعميـ المبرمج، أك البرامج المحكسبو، أك خالؿ استخداـ أكراؽ العمؿ، أك استخداـ الحقائب 

(. 2001غبايف، )التعميمية، أك المجمعات التعممية 

       فيما أصبح العمـ يمعب دكران كبيران كمؤثران في حياتنا المعاصرة، دخمت تطبيقاتو العممية 

بمختمؼ أشكاليا قطاعات الحياة جميعيا، فمـ يعد مرفؽ مف مرافؽ الحياة لـ يتأثر بنتائج البحث 

إف ىذه المكانة المرمكقة لمعمـ تفرض عمى معمـ العمكـ، كجميع الميتميف , العممي كالتكنكلكجي

بالمعرفة العممية متابعة ما يستجد في مجاؿ المعرفة العممية، كما يتصؿ بيا مف اىتمامات تربكية، 

لمكاكبة خصائص ىذا العصر العممي كالتكنكلكجي كمتطمباتو كانعكاساتو عمى المكقؼ التعممي 

(.  2002أبك سؿ، )التعميمي 

       كبحكـ دكر المعمـ في العممية التعميمية، فإف لو دكران كبيران في انتقاء مكاقؼ تعميمية، يدرب 

فييا تالميذه عمى حؿ المشكالت عف طريؽ استخداـ أساليب، كطرائؽ تدريس، كنشاطات مختمفة، 

فقد يستخدـ أسمكب المناقشة، أك الحكار، أك أسمكب العمؿ التعاكني، أك أكراؽ العمؿ المدرسية، أك 

غيرىا مف األساليب كالطرؽ المختمفة، ككمما استطاع المعمـ اإللماـ باستراتيجيات متعددة في 

التدريس كمما أمكنو التمكف مف قيادة المكاقؼ التعميمية المختمفة، كىذا اإللماـ باالستراتيجيات 

التدريسية، يساعد في عالج النمطية كالركتينية غير المحببة في التعميـ أك التدريس، كما تشجع 
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قالدة، )الرغبة كاإلقباؿ لدل التالميذ، فيقبمكف بحماس ككاقعية كاىتماـ نحك ما يقكمكف بتعممو 

2004 .)

       كىناؾ عدة اعتبارات يجب مراعاتيا عند التخطيط لتدريس العمكـ بطريقة ناجحة، مف 

إتاحة الفرصة لمتالميذ لالشتراؾ في العممية التعميمية بحكاسيـ سكاء عف طريؽ األنشطة : أىميا

، أك التجارب العممية ةالتعميمية المنيجية كالمصاحبة لممنيج، أك استخداميـ لمكسائؿ التعميمي

العممية، أك مختمؼ التدريبات كاألنشطة المصاحبة ألكراؽ العمؿ، كالتمرينات العممية كالفكرية 

كتتطمب إدارة التعمـ الصفي، كتنفيذه تنفيذان فاعالن، أف يتمتع . (2001عميمات كأبك جاللة، )

القدرة عمى كضع خطة تصكيبية، كتعديؿ المسار التدريسي لكي يعكد : المدرس بعدة صفات منيا

, فيسير في طريؽ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة، كتتضمف ىذه الخطة غالبا،ن إدخاؿ استراتيجية جديدة

أك استخداـ أكراؽ عمؿ أكثر فعالية، , أك استعماؿ تقنيات تدريسية أكثر فعالية, أك خبرات جديدة

في إحداث تعمـ لدل الطمبة، ليتغير المسار الذم تـ تخطيطو مف قبؿ، كالتقدـ نحك ما ىك محدد 

(. 2000سعد، )مف أىداؼ 

       كلما كاف التالميذ متفاكتكف في ميكليـ، كاىتماماتيـ، كمتباينكف في قدراتيـ، كاستعداداتيـ، 

فإنو ينبغي تنكع الكاجبات المنزلية، كتكزيع النشاطات كالتقنيات كأكراؽ العمؿ المساعدة، التي 

الدمرداش، )يكمفكف بيا لما لو مف أثر مممكس عمى مستكاىـ التحصيمي، كفي حؿ مشكالتيـ 

1997 .)

ذا أردنا أف يككف تعمـ أبنائنا تعممان فّعاالن  فيجب أف نركز خاللو عمى أبعاد أربعة أكردىا ,        كا 

كنتعمـ لنتعايش , كنتعمـ لنفعؿ, أننا نتعمـ لنعرؼ:  حيث يقرر1996تقرير اليكنسكك الصادر عاـ 

(. 2002زيتكف، )كنتعمـ لنحقؽ آماؿ أنفسنا كذكاتنا , مع اآلخريف

: األىداؼ التي تحققيا أكراؽ العمؿ كما يأتي (1999)      كقد أكرد نشكاف كجبراف 



 6 

  .إثارة اىتماـ الطمبة كحفزىـ لمتعمـ .1

شراكيـ بفاعمية في .2   . كالتعمـالتعميـ عممية تسييؿ التعميـ النشط لمطمبة كا 

 .تنظيـ تعمـ الطمبة كتقكيمو .3

  .إثراء معرفة الطمبة كخبراتيـ .4

 .إكساب الطمبة بعض الميارات .5

ممحؽ )فيما قامت كزارة التربية كالتعميـ بصياغة األىداؼ التي تتحقؽ نتيجة استخداـ أكراؽ العمؿ 

إلى أمكر ينبغي أخذىا بعيف كأشار . (2ممحؽ )كأكرد نشكاف كجبراف مككنات كرقة العمؿ . (1

 :         االعتبار عند إعداد كرقة العمؿ تتمثؿ في

لكؿ كرقة عمؿ بحيث يككف كاضحان ككاقعيا كمالئما لمكقت كقابال  (األىداؼ)تحديد اليدؼ  .1

.  لمتنفيذ

 . الطمبةلكمالئمة لمستك, كمتسمسمة, ككاقعية, كمحددة, تضميف الكرقة نشاطات كاضحة .2

تنكيع أنماط أكراؽ العمؿ بحيث تتناكؿ ميارات كعمميات مختمفة تراعي أنماط المتعمميف،  .3

 .كمشجعة عمى تفاعؿ الطمبة كميسرة لمتعمـ بشكؿ نشط, كجعؿ النشاطات مثيرة لمتفكير

 :مواصفات ورقة العمل الجيدة

: كمف ىذه المكاصفات, لكرقة العمؿ الجيدة مكاصفات البد مف مراعاتيا

أف تككف كرقة العمؿ مشكقة كبمغة مناسبة كغير مزدحمة كذات تصميـ جميؿ كبخط  .1

. كاضح

 .أف تككف قابمة لمتنفيذ مف قبؿ الطمبة حسب مستكل قدراتيـ المتباينة .2

 .يفضؿ استخداـ بعض األشكاؿ كخاصة لطالب المرحمة األساسية لتثير تفكيرىـ .3
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أف ال تككف نقالن حرفيان عف أنشطة أك تدريبات الكتاب المقرر كتثير أكثر مف حاسة لدل  .4

. الطمبة

أف تراعي التسمسؿ في عرض المفيـك مف السيؿ إلى الصعب كمف البسيط إلى المركب  .5

ىذا كقد نشرت الكزارة إرشادات يستطيع المعمـ . (2003كزارة التربية كالتعميـ العالي، )

(. 3ممحؽ )االستفادة منيا قبؿ البدء بإعداد أكراؽ العمؿ 

متى و أين ولماذا ولمن وكيف تستخدم أوراق العمل؟ 

,          يقكـ المعمـ الفاعؿ باعتباره منظمان لعممية التعميـ كميسران ليا، بميارات كمسؤكليات متعددة

, منيا اختيار استراتيجيات التعميـ كالتعمـ المناسبة لممتعمـ كلطبيعة المادة كاألىداؼ المخططة

كاختيار ما يتصؿ باالستراتيجية مف طرائؽ كأساليب كأدكات آخذان بعيف االعتبار دكر المعمـ 

كنكعية التعمـ كثباتو , كالكقت الذم تتطمبو ىذه االستراتيجية أك تمؾ, كمسؤكلياتو كدكر المتعمـ

المحيسف، )كتعتبر كرقة العمؿ إحدل األدكات التي يكثر استخداميا في التعمـ النشط . كديمكمتو

1999 .)

        كيتفاكت الزمف الذم يحتاجو تنفيذ العمؿ مف كرقة إلى أخرل، فقد يككف الكقت الالـز لكرقة 

كقد يككف تنفيذ كرقة العمؿ في . أك أكثر, أك حصتيف, أك حصة كاممة, عمؿ ما جزءان مف حصة

, بداية الحصة أك منتصفيا أك نيايتيا، أما مكاف تنفيذ الكرقة فقد يككف داخؿ المدرسة في الصؼ

أك في , كقد يككف خارج المدرسة في البيت.... أك في المختبر، أك في الساحة, أك في المكتبة

أك في أم مكاف آخر مرتبط بنشاطات كأىداؼ كرقة العمؿ، أما , أك في مؤسسة, مكتبة عامة

الغرض فيمكف أف يككف لمتقكيـ أك اإلثراء أك التشخيص، كيقـك بتنفيذىا الطمبة بشكؿ فردم أك 

. (1999نشكاف كجبراف، )جماعات، كىناؾ أكراؽ عمؿ ينفذىا الطالب بالتعاكف مع كلي األمر 

مشكالت تعيق تطبيق أوراق العمل  
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. عدـ تضميف الكتب المقررة أنماطان مختمفة مف أكراؽ العمؿ .1

كتنفيذىـ لمنشاطات الكاردة في أكراؽ , الحاجة إلى عممية متابعة مستمرة لتعمـ الطمبة .2

 .العمؿ

 .مما يؤثر عمى قدرة المعمـ عمى متابعتيـ بفاعمية, كثرة أعداد الطمبة في الصؼ الكاحد .3

 .ضيؽ الكقت بسبب االلتزاـ بجدكؿ الدركس كتكقيتيا .4

 )الحاجة إلى جيكد إضافية مف قبؿ المعمـ في إعداد أكراؽ العمؿ كتصحيحيا كمتابعتيا   .5

 .(2003كزارة التربية كالتعميـ العالي، ب، 

" Worksheets"        ككثيرا ما يستعيف معمـ العمـك بما يسمى أكراؽ العمؿ أك صحائؼ العمؿ 

، خاصة عندما ينفذ الطمبة بعض األنشطة لتحقيؽ اليدؼ     (أك األىداؼ)عند تدريس العمـك

(.  1998نزاؿ، )المتكخاه مف الكرقة 

 كتـ التركيز ،إعداد أكراؽ عمؿ لمصفكؼ المختمفة كقامت كزارة التربية كالتعميـ العالي ب       

 المغة العربية كالرياضيات كالعمـك كالمغة كاد لـ،حاليا عمى الصفكؼ األساسية الستة األكلى

 في محاكلة لمحفاظ عمى استمرارية التعميـ، كتفعيؿ دكر األىؿ بما يساند خطط الكزارة ،اإلنجميزية

. (2003كزارة التربية كالتعميـ العالي، أ، ) كبرامجيا

        كفي ضكء ذلؾ قامت كزارة التربية كالتعميـ العالي في فمسطيف بتخصيص دكرة تحت اسـ 

ىدفيا تعريؼ الييئتيف  (المدرسة كحدة تدريب)ضمف برنامج  (مجمع تدريبي)إعداد أكراؽ العمؿ 

اإلدارية كالتدريسية في المدارس التابعة لمكزارة، بالمفاىيـ المتعمقة بأكراؽ العمؿ كتكظيؼ التقنية في 

. إعدادىا، كتنفيذىا، كمتابعتيا، كتكظيفيا في التعميـ التعاكني كالتعميـ التكاممي
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 إلى 2000الذم عقد في دكار عاـ " التعميـ لمجميع "      كما أكصت نتائج المؤتمر الكطني 

ضركرة تنفيذ أكراؽ العمؿ في التعميـ كأساس يقكـ عميو إطار ضماف جكدة التعميـ، كالذم تعمؿ 

 .(2000بيدس، )دائرة التربية كالتعميـ عمى تطكيره 

 

 :-مشكمة الدراسة

 يقـك مدارس بشكؿ كاضح ىذه األياـ،اؿأكراؽ العمؿ في         الحظ الباحث شيكع استخداـ 

  .ـكاجتياداتو بناءن عمى معرفتيـ الشخصية  بإعدادىالمعممكفا

 كاتصالو المباشر ىـ، بكثير مفقكلقاءا ت ،كمف خالؿ ممارسة الباحث في تدريب المعمميف        

 كتأثيرىا عمى ، فقد كصؿ إليو كثير مف التساؤالت عف أىمية أكراؽ العمؿ في العممية التعميمية،بيـ

معارفيـ كاتجاىاتيـ، لذا رأل الباحث أنو بات مف الضركرم دراسة أثر استخداـ أكراؽ العمؿ عمى 

، خاصة كأف كزارة التربية كالتعميـ ىـ نحكىاكاتجاىات معممي الصؼ الثالث األساسيتحصيؿ طمبة 

 الذم يمثؿ إحدل الخطكات في تكجياتيا ،التمكيني العالجي  تقـك بتنفيذ برنامج التعميـ،العالي

اليادفة إلى الحد مف التأثيرات السمبية عمى المدل القريب، كتبني استراتيجية تسيـ في تحسيف 

. سؤالييا اإلجابة عف تكتحديدان فإف الدراسة حاكؿ. عممية التعميـ كالتعمـ عمى المدل البعيد

 

 

 

:- أسئمة الدراسة

 :حاكلت الدراسة اإلجابة عف السؤاليف التالييف 
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 في متكسطات ( =0.05)ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  .1

تحصيؿ طمبة الصؼ الثالث األساسي في مادة العمكـ تعزل إلى طريقة التدريس كالجنس 

أك التفاعؿ بيف طريقة الجنس؟ 

 في متكسطات ( =0.05)ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  .2

اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ تعزل إلى 

كالجنس كالمؤىؿ العممي كالخبرة؟  

 

 :-فرضيات الدراسة

إلى فرضيات صفرية كاختبارىا عند مستكل داللة ىما  الدراسة تـ تحكيؿسؤالي       لإلجابة عف 

(.  =0.05)إحصائية 

 متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي  في تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيةال .1

.  بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة العمـك  االختبار التحصيمي في مادةفي

 متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي  فيال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية .2

  بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في مادة العمكـمختبار التحصيؿاال في

 .تعزل إلى الجنس

  متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي فيال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية .3

أكراؽ عمؿ ) تعزل إلى نكع استخداـ أكراؽ العمؿ  في مادة العمكـمختبار التحصيؿاال في

 .(الباحث، أكراؽ عمؿ الكزارة، بدكف أكراؽ عمؿ
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  متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي فيال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية .4

 استخداـ أكراؽ العمؿنكع  لمتفاعؿ بيف  تعزل في مادة العمكـمختبار التحصيؿاال في

 .كالجنس (الكزارةعمؿ  أكراؽ ، الباحث عمؿأكراؽ)

اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث  متكسطات  فيال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية .5

  .األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ تعزل إلى الجنس

اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث  متكسطات فيال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  .6

  .األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ تعزل إلى المؤىؿ العممي

اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث  متكسطات فيال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  .7

 .األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ تعزل إلى الخبرة

 

- :الدراسةأىمية 

  العالجي برنامج التعميـة فيستخدـلـالدراسة في تحديد أثر أكراؽ العمؿ ا تكمف أىمية        

 طمبة العمـك لدل نحك استخداـ أكراؽ العمؿ في مادة المعمميفكاتجاىات  التمكيني عمى التحصيؿ،

 الخميؿ، كما كأنيا المحاكلة التجريبية األكلى كالتي تـ تربيةالصؼ الثالث األساسي في مديرية 

. إجراؤىا عمى استخداـ أكراؽ العمؿ في فمسطيف عمى حد عمـ الباحث

 في مكاتب التربية كالتعميـ في ، التربكماإلشراؼ قسـ       كقد تساعد ىذه الدراسة القائميف في 

 حكؿ تفعيؿ استخداـ أكراؽ العمؿ في العممية ، اتخاذ القرارات التربكية المناسبة، عمىفمسطيف

. التربكية
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: أىداف الدراسة

       ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ أكراؽ العمؿ عمى تحصيؿ طمبة الصؼ 

: الثالث األساسي في مادة العمـك في مديرية تربية الخميؿ، كذلؾ بتحقيؽ األىداؼ اآلتية

الكشؼ عف أثر استخداـ أكراؽ العمؿ عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الثالث األساسي في مادة  .1

. العمـك في مديرية تربية الخميؿ

. تحديد أثر الجنس في فاعمية استخداـ أكراؽ العمؿ عمى تحصيؿ الطمبة .2

. تحديد أثر التفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس عمى تحصيؿ الطمبة في العمكـ .3

. تحديد أثر الجنس في اتجاىات معممي العمـك نحك استخداـ أكراؽ العمؿ .4

. تحديد أثر الخبرة في اتجاىات معممي العمـك نحك استخداـ أكراؽ العمؿ .5

 .تحديد أثر المؤىؿ العممي في اتجاىات معممي العمـك نحك استخداـ أكراؽ العمؿ .6

ككؿ ذلؾ مف أجؿ المساىمة في مساعدة المعمميف عمى االستفادة مف استخداـ أكراؽ العمؿ 

  .  في العممية التعميمية التعممية

:- الدراسة دوحد  

 : ىذه الدراسة عمىتقتصر     ا

  الخميؿ كذلؾ لصعكبة االتصاؿ كالتكاصؿ تربية طمبة الصؼ الثالث األساسي في مديرية

 .، نتيجة لمظركؼ السياسية القائمة حاليان المدارس في المحافظات األخرل مع

 طمبة الصؼ الثالث األساسي في مادة العمـك فقطمعممي ك .

  ـ2004-2003الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي .

  كحدة الحرارة مف كتاب الصؼ الثالث األساسي ضمف المناىج الفمسطينية مف خالؿ

 .استخداـ أكراؽ عمؿ أعدت مف قبؿ الباحث كأخرل أعدتيا كزارة التربية كالتعميـ العالي
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 المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في ىذه الدراسة .

 :مصطمحات الدراسة

- :العملورقة -1

يتكقع مخطط لو،  (كثرأأك )        عبارة عف كرقة أك مجمكعة مف األكراؽ تحتكم عمى نشاط 

 لتحقيؽ ىدؼ أك مجمكعة مف  بشكؿ فردم أك مف خالؿ مجمكعاتمف الطمبة القياـ بتنفيذه

األىداؼ المتكخاة منيا، مما يساعد المعمـ عمى زيادة فاعمية عممو كيزيد مف مشاركة طالبو في 

  (.1998بمقيس، ) .تعمميـ

 :-التحصيل في العموم- 2

     الفرؽ بيف العالمة التي حصؿ عمييا الطالب في االختبار القبمي كالعالمة التي حصؿ عمييا 

. في االختبار التحصيمي البعدم

 :-االتجاه نحو استخدام أوراق العمل- 3

س ممكقؼ المعمـ الذم يعكس مكافقتو أك رفضو الستخدامو أكراؽ العمؿ في مادة العمـك كؽ      

 .ىذا العمؿخصيصان ؿ المعدة ةبعالمة المعمـ عمى االستباف

  

 :-برنامج التعميم العالجي التمكيني- 4

 برنامج أعد مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ العالي في فمسطيف مف أجؿ التغمب عمى بعض      

 الصعكبات التي تكاجو المسيرة التعميمية في مختمؼ المحافظات كالناجمة عف ممارسات االحتالؿ،

كزارة التربية كالتعميـ العالي، أ، ) كيعتمد عمى استخداـ أكراؽ عمؿ أعدت خصيصا ليذا البرنامج

2003 .)
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:  أوراق عمل الباحث- 5

     أكراؽ عمؿ أعدىا الباحث تحتكم عمى أنشطة ترتبط بالكحدة الدراسية المخصصة ليذه 

.  الدراسة

  :أوراق عمل الوزارة- 6

     أكراؽ عمؿ أعدتيا الكزارة، مف خالؿ برنامج التعميـ العالجي التمكيني تحتكم عمى بعض 

 .األنشطة المرتبطة بالكحدة الدراسية المخصصة ليذه الدراسة
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 الفصل الثاني

الدراسات السابقة 
 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني 

 الدراسات السابقة

        يعتمد تدريس مادة العمـك عمى مرتكزيف أساسييف، أكليما المادة كمحتكل كاآلخر المادة 

كعمميات، كفي كال الحالتيف، تعتبر العادات الدراسية أحد المتغيرات الميمة في تزكيد طالب العمـك 

باألسس المطمكبة لتعمـ العمكـ، كمف بيف ىذه العادات، االىتماـ بالكاجبات المدرسية مف نشاطات 

كأكراؽ عمؿ مدرسية، لذا يسعى المعممكف إلى مساعدة طالبيـ عمى كسب بعض الميارات العممية، 

كرفع مستكل تحصيميـ الدراسي في مادة العمكـ، كيأخذ ذلؾ صكر كثيرة، كلكف تبقى الكاجبات 
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المدرسية كأكراؽ العمؿ كالنشاطات مف أىـ الكسائؿ التي تساعد المعمـ في إثراء ىذا الجانب الميـ 

كلكف يبقى التحدم ىنا أماـ المعمـ في تحديد كاختيار التصميـ . مف عمميات العمـك كمحتكاه

المناسب، كالمحتكل المالئـ ألكراؽ العمؿ، بشكؿ يساىـ في تحفيز التعمـ، كاالبتعاد عف األداء 

. النمطي التقميدم الذم ال يثرم العممية التعميمية

        كفي ىذا الفصؿ عرض لبعض الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع أثر أكراؽ العمؿ 

عمى التحصيؿ المدرسي كاتجاىات المعمميف نحكىا، كحسب عمـ الباحث فإف الدراسات السابقة لـ 

تتناكؿ ىذا المكضكع في البيئة الفمسطينية، كلـ يعثر الباحث عمى دراسات حكؿ ىذا المكضكع في 

. المجتمعات العربية

 

الثانكية بكالية جكرجيا خالؿ نكميف  مدرسة فرا في(Reed ،1986)دراسة قاـ بيا ريد         ففي 

 ىدفت إلى مقارنة أسمكب التعميـ بكاسطة الحاسكب كأسمكب التعميـ 1984/1985العاـ الدراسي 

 طالب كطالبة مف 69باستخداـ أكراؽ العمؿ المدرسية، حيث أجريت ىذه الدراسة عمى عينة مف 

 أسبكع، قسمت العينة إلى ثالثة مجمكعات 12ذكم التحصيؿ المنخفض في مادة األحياء خالؿ 

: اآلتيعمى النحك 

. المجمكعة األكلى تستخدـ أسمكب التعميـ بمساعدة الحاسكب فقط -1

 .المجمكعة الثانية تستخدـ أسمكب استخداـ أكراؽ العمؿ فقط -2

 .(أكراؽ العمؿ+ الحاسكب)المجمكعة الثالثة تستخدـ األسمكبيف معان  -3

كاف لو أثر إيجابي عمى ، أف أسمكب التعميـ باستخداـ الحاسكب فقط: ككانت نتيجة الدراسة

 العمؿ فقط ليا أثر إيجابي عمى تحصيؿ الطمبة أكراؽتحصيؿ الطمبة كتقدميـ ككذلؾ استخداـ 
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الحاسكب كأكراؽ )معا كلكف بصكرة أقؿ مف استخداـ الحاسكب فقط، إال أف استخداـ األسمكبيف 

 .كاف لو أثر أكثر بكثير مف كؿ منيما منفردان  (العمؿ

 (Reynolds، 1987)رينكلدز  األكلى قاـ بإجرائيا 1987        كظيرت دراستاف في عاـ 

عمى تحصيؿ الطمبة كعمى فاعمية تعميـ مادة لمعرفة أثر القراءة كالكتابة كأكراؽ عمؿ ككانت 

ما يحدث في غرفة مراقبة المدرسيف ؿب الباحث عاف، كلدراسة المعمكمات استاألحياء في ككلكمبيا

طالب متطكعيف ( 6) كما قاـ بإجراء مقابالت مع ،الصؼ كتسجيؿ ىذه المالحظات كالمعمكمات

قراءة ، استخداـ أكراؽ العمؿ :اآلتيةبحيث يجيبكف عف األسئمة المكجية إلييـ بخصكص األمكر 

ككانت  .قراءة معايير اإلجابات عف الكتب، ك مخصصة عف القراءة، إجاباتالدليؿ الشخصي

نتيجة الدراسة بأف نماذج مختمفة مف القراءة كالكتابة كالنشاطات الصفية كأكراؽ العمؿ تؤثر بشكؿ 

إيجابي عمى فعالية التعميـ كتساعد المدرسيف عمى معرفة مدل حصيمة الطمبة المعرفية األكلية 

، كما أدت إلى رفع مستكل تحصيميـ، كىذه نتيجة تتكافؽ كالمعارؼ التي أضافكىا مف خالؿ الدرس

. مع نتيجة ريد السابقة

لمعرفة أثر استخداـ المكاد ككانت ( Frieske، 1987) فريزؾ  بياقاـ        أما الثانية فقد 

  طمبة الصؼ الخامس األساسيتحصيؿالتعميمية اإلضافية المختارة كمف بينيا أكراؽ العمؿ عمى 

،  طالبان في كالية 130 حيث تككنت عينة الدراسة مف ، كاتبع المنيج التجريبيفي مادة العمـك

، كاستخداـ استخداـ أكراؽ العمؿ استخداـ برامج حاسكب مساعدة، كأريجكف، كتركزت الدراسة عمى

ككانت نتائج الدراسة كالمتعمقة ،  في مادة العمكـ في مكضكع النباتات الخضراءقطع قراءة إضافية

باستخداـ أكراؽ العمؿ بأنو ال تكجد فركؽ أساسية بيف نتائج اختبار التحصيؿ المعيارم في مادة 

العمـك لطالب الصؼ الخامس األساسي لمذيف استخدمكا أكراؽ العمؿ ككسيمة تعميـ إضافية كالذيف 
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كىذه . ، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لبرنامج الحاسكب المساعد كقطع القراءة المساعدةلـ يستخدمكىا

. النتيجة ال تتكافؽ مع نتائج دراسة ريد المشابية

بدراستو التي كاف ىدفيا معرفة أثر استخداـ ( Tanuputra، 1988)تانكبكترا         كما قاـ 

أكراؽ العمؿ عمى تحصيؿ طمبة المرحمة الثانكية في مادة العمكـ في مدارس اندكنيسيا كاتجاىات 

معممييـ نحك نكعية األنشطة التي يجب أف تتضمنيا أكراؽ العمؿ، كاتبع النيج التجريبي، ككانت 

عينة الدراسة مف طمبة الصؼ األكؿ الثانكم في مدارس باندكنج في اندكنيسيا، كشممت الدراسة 

حصة مدرسية، حيث  (25)معمـ مشارؾ في  (42)مدرسة خاصة كمدرسة عامة كاحدة ك  (24)

طالب كطالبة، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة،  (14-13)أخذت شعبة كاحدة مف كؿ مدرسة لدل أفرادىا 

استخدـ الباحث أكراؽ عمؿ متعددة بنشاطات مختمفة، يطرحيا المعمميف، كتـ تكزيع استبانة لجمع 

أراء المعمميف كاتجاىاتيـ نحك األنشطة المقترحة في أكراؽ العمؿ المخصصة، كما استخدـ مقابالت 

مختصرة مع المعمميف، كقد أظيرت نتائج  الدراسة بأف ألكراؽ العمؿ أثر ايجابي في تحصيؿ 

 :الطمبة، أما نتائج المقابالت كاالستبانة المتعمقة باتجاىات المعمميف عمى النحك اآلتي

  عمؿ تتضمف أسئمة كعبارات أكراؽعبر بعض المعمميف عف رغبتيـ بضركرة استخداـ 

. تشجع الطمبة عمى التفكير

  تعزز الثقة بالنفس  نشطةأاقترح معظـ المعمميف ضركرة استخداـ أكراؽ عمؿ تحتكم عمى

 .عند الطمبة

  مكانية إعدد قميؿ مف المعمميف اقترح أف تحتكم أكراؽ العمؿ عمى نشاطات تكفر ليـ

 .التحرم كاالستقصاء العممي

  حكؿ كيفية استغالؿ أكراؽ العمؿ في حصة لقاءاتأغمبية مف المعمميف اقترحكا عمؿ 

 .العمكـ بشكؿ فّعاؿ
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        كمف ىذه النتائج يتضح أف عدد كبير مف المعمميف عّبركا عف رأييـ في ضركرة استخداـ 

. أكراؽ العمؿ في العممية التربكية مع اختالفيـ في تحديد نكعية األنشطة المتضمنة في ىذه األكراؽ

 ىك ىاكاف ىدؼك( Canizales، 1989 )سانيزاليؾدراسة         كتكالت الدراسات فقد ظيرت 

دكف استخداـ أكراؽ ) كغير البنائية (استخداـ أكراؽ العمؿ)مقارنة التعمـ عف طريؽ الزيارات البنائية 

، كأثر ىذه األكراؽ عمى تحصيؿ طمبة الصفيف الثاني كالثالث األساسييف في لمعرض العمكـ (العمؿ

االىتماـ   فمف خالؿ الزيارات البنائية استخدـ الطمبة أكراؽ العمؿ التي تركز عمىكالية ميشيجاف،

ات غير البنائية لـ يستخدـ ربالمفاىيـ كالعرض كاألنشطة المقدمة في المعرض، كمف خالؿ الزيا

 ما، فبدالن مف ذلؾ تفاعمكا مع المعرض شئالطمبة أم كسيمة لتركيز اىتماميـ أك انتباىيـ عمى 

 مف طمبة الصفيف 246حسب اىتماماتيـ كرغباتيـ، حيث كانت الدراسة تجريبية عمى عينة مف 

الثاني كالثالث االبتدائي مف أربع مناطؽ تعميمية في شماؿ غرب كالية ميشيجاف تـ اختيارىـ ليذه 

استخدمكا  الذيف)ات البنائية ر كبينت نتائج الدراسة أف الطمبة الذيف مارسكا الزيا،الدراسة عشكائيا

ات غير ركاف ليـ تحصيالن أفضؿ بكثير مف الذيف لـ يستخدمكا أكراؽ العمؿ في الزيا (أكراؽ العمؿ

 .البنائية

ىا، إيجاد طريقة مجدية في ىدؼفقد أجرل دراستو التي كاف ( Lotter، 1990)لكتر         أما 

استخداـ أكراؽ العمؿ، في تدريس مادة األحياء في جنكب إفريقيا، كبديؿ لمطريقة المستخدمة، كالتي 

كمف خالؿ المقابالت . تعتمد في تنفيذىا عمى المعمـ بشكؿ كبير لتسييؿ عممية تعميـ مادة األحياء

الشخصية لممعمميف، تكصؿ الباحث إلى ضركرة تصميـ أكراؽ عمؿ، كاستخداميا ككسائؿ تعميمية، 

تحتكم عمى أنشطة متنكعة، يككف دكر المعمـ التصميـ كاإلعداد، كدكر المتعمـ اكتشاؼ محتكل 

المادة التعميمية، كيتعدل ذلؾ إلى اكتشاؼ ما بعد المحتكل، كلذلؾ قضت الضركرة إلى إجراء 

.  دراستو
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تكضيح أثر نكع الطريقة المتبعة جاءت دراستو ؿ( Kalamaros، 1991) كاالماركس         أما

في عرض التعميمات كالتكجييات التي تستخدـ في تنفيذ أكراؽ العمؿ لمساعدة الطمبة عمى تقميص 

:-  األخطاء في حؿ الميارات في مادة الرياضيات، حيث كاف عرض التعميمات بصكرة

في أكراؽ المكجكدة  أك شخص يقرأ التعميمات ،مسجؿشريط تعرض مف خالؿ – سمعية -1

. العمؿ

. (بدكف صكت)فييا يشاىد المكضكع عف طريؽ الفيديك – مرئية -2

. (صكت+ صكرة )مف خالؿ الفيديك – مرئية -سمعية -3

تعرض سمعيان       حيث أظيرت النتائج ضركرة تضميف كرقة العمؿ تعميمات كتكجييات   

كبصريان لمساعدة الطمبة في زيادة التركيز في حؿ ميارات الرياضيات بالطرؽ السميمة كبدكف 

      .، كىذه نتيجة تتكافؽ مع نتيجة دراسة تانبكترا السابقةأخطاء

        كما قاـ فتش بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف أثر األنشطة الصفية كالتي تعرض 

عمى شكؿ أكراؽ عمؿ، عمى تحصيؿ طمبة المرحمة األساسية الدنيا في الكاليات المتحدة 

أكراؽ العمؿ أدت إلى رفع مستكل التحصيؿ لدل أف بالدراسة نتائج  كأظيرت األمريكية، 

الطمبة، عندما تحتكم أكراؽ العمؿ عمى أنشطة صفية مرتبطة بمحتكل الدرس، كمخطط 

(. 2000الشربيني كبمفقيو، )ليا بشكؿ جيد 

كىي  ( Issrof،1996)تاف قاـ باألكلى إزركؼ دراسفقد ظيرت  (1996)        أما في عاـ 

 كعالقتيا أكراؽ العمؿ  باستخداـ (فردم، جماعي)  أثر أسمكب العمؿىدفيا معرفةدراسة تجريبية 

 220 أجريت ىذه الدراسة عمى عينة مف  كالمؤثرة في تحصيؿ الطمبة كأدائيـ،،بالعكامؿ الفّعالة

 في المجمكعة كّمؼ الطمبةقسمت العينة إلى مجمكعتيف،  كقد ،يةكزكج مف الطمبة في مدرسة ثاف

 بشكؿ فردم، ككمؼ الطمبة في المجمكعة الثانية باستخداـ أكراؽ عمؿ  باستخداـ أكراؽ عمؿاألكلى
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 بحيث أظيرت النتائج بأف العمؿ ،جدت الدراسة اختالفان ما بيف األفراد كاألزكاجبشكؿ زكجي، فك

 ، كاف لو أثر كبير في تحسيف األداء كاإلنجازات،بشكؿ زكجي في التعميـ باستخداـ أكراؽ العمؿ

، كعّبر غالبية الطمبة بأف جؿ كلكف ال تكجد ىناؾ فركؽ بيف العمؿ التعاكني كالفردم في التحصيؿ

اىتماميـ كاف في االنسجاـ بيف أفراد المجمكعة، ككيفية التعامؿ مع أكراؽ العمؿ، أكثر مف 

 .اىتماميـ في كمية التحصيؿ الدراسي

ف التعميـ متفحص الفركؽ بكاف ىدفيا  (schicke، 1996)        كالثانية فقد قاـ بيا ستشؾ 

كقد أجريت الدراسة عمى ، كتصرفات الطمبة، غرفة الصؼطبيعة  مف حيث ،الخاص كالتعميـ العاـ

: ككانت نتيجة الدراسة،  شعبة في التعميـ الخاص(536)شعبة في التعميـ العاـ ك( 824)

ىناؾ اختالؼ في العديد مف المككنات كالعكامؿ البيئية بالرغـ مف أف التعميـ الخاص كالتعميـ  -1

. العاـ في غرفة الصؼ متشابية في بعض المعايير

يفضؿ المدرسكف العمؿ في مجاؿ التعميـ الخاص داخؿ غرفة الصؼ معمميف تفضيميـ عمى أف  -2

ة كفي نشاطات حرة كفي قراءة أكراؽ العمؿ حيث م عمى القراءة اإلضاؼ يصرؼالكثير مف الكقت

أف أكراؽ العمؿ تستخدـ بشكؿ أكثر مما ىك في التعميـ العاـ، باإلضافة إلى أف عدد الطمبة في 

 .شعبة التعميـ الخاص أقؿ منيا في التعميـ العاـ

.  أكثر نضكجان كاتزانان داخؿ غرفة الصؼ،التعميـ الخاص  فيلبةكأف تصرفات الط- 3 

. كىذه الدراسة تعزز مف ضركرة استخداـ أكراؽ العمؿ في العممية التعميمية

 . في الكاليات المتحدة األمريكية يـ تطكير التعميـكأجرتيا المؤسسة الكطنية لتؽ دراسة         كفي 

(The National Assessment of Educational Progress)  لدراسة العالقة بيف أداء

 كجد أف ىناؾ عالقة قكية ،الثامف الصؼ طالب الصؼ الرابع إلىعمى الطالب كعاداتو الدراسة 

يجابية بيف العادات الدراسية  في الدراسة كما كجد أف اختيار المعمـ لمكاجبات بة كتفكؽ الطؿ،كا 
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، كأف عدد  عمى التفكير كاإلبداعىـ التي تحثة،بؿ كتصحيحو لألكراؽ المساعدة لمط،المدرسية

الساعات التي يقضييا الطالب في أداء الكاجبات كأكراؽ العمؿ، لو ارتباط عالي بتحصيؿ الطمبة 

  إلى تككيفيؤدمكؿ ذلؾ يشكؿ عكامؿ إثراء لممتعمـ داخؿ كخارج أسكار المدرسة مما . في المدرسة

(. 2000الشربيني كبمفقيو، )لبة عادات كاتجاىات دراسية حميدة لدل الط

ىا معرفة أثر استخداـ أكراؽ  العمؿ، كاف ىدؼ (Todd، 1999)دراسة قاـ بيا تكد         كفي 

 ، في كالية تكساسكمصادر ككسائؿ تعميمية عمى تحصيؿ طمبة المرحمة الثانكية في مادة الكيمياء،

صممت أكراؽ عمؿ خصيصان ، كحيث عرضت مكاد تـ تطكيرىا كاختبارىا لعدة سنكات في المدارس

لقد تـ قياس أداء الطمبة بمقارنتو بالتقسيمات كالتصنيفات الطبيعية  .لتتكافؽ مع األىداؼ المنشكدة

 ، كتحصيميـ في اختبارات الكيمياء، فكجدت نتائج الدراسة تحسيف أداء الطمبة،الختبارات الكيمياء

 مقارنة مع تدريس المادة نفسيا بدكف لمذيف درسكا مادة الكيمياء المزكدة بأكراؽ العمؿ المتقدمة

 .أكراؽ عمؿ

 الكقكؼ عمى أثر استخداـ ىا،ىدؼ أجرل دراسة كاف (Hockman، 2000) ىككماف        أما

في مادة العمكـ االجتماعية في كالية ، أكراؽ العمؿ عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الخامس األساسي

 طالب 36  كتككنت عينة الدراسة مف،تنسي، حيث اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج التجريبي

سنة، كىـ مف  (11-9)، تتراكح أعمارىـ ما بيف  مف طمبة الصؼ الخامس األساسيكطالبة،

البيض ينتمكف إلى الطبقة الكسطى، كتـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف، األكلى تستخدـ أكراؽ 

 كالمذكرات اليكمية،  كبعد استخداـ الطمبة ألكراؽ العمؿالعمؿ، كالثانية تستخدـ المذكرات اليكمية،

 ،كقد بينت التحميالت اإلحصائية,  شركة نشر لمدراسات االجتماعيةمف قبؿأخضعكا الختبار أعد 

 كا استخدـلمذيف ،مادة العمكـ االجتماعيةؿ  التحصيؿبأنو ال يكجد فرؽ في نتائج الطالب في اختبار

.  كالذيف استخدمكا المذكرات اليكميةأكراؽ العمؿ
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ممخص الدراسات السابقة 

       يتبيف مف العرض السابؽ لمدراسات ذات العالقة بيذه الدراسة، أف ىناؾ العديد مف الدراسات 

التي تناكلت مكضكع أثر أكراؽ العمؿ عمى العممية التربكية، كبشكؿ خاص عمى تحصيؿ الطمبة 

كقد أشارت معظـ الدراسات إلى ضركرة استخداـ أكراؽ العمؿ في . كاتجاىات المعمميف نحكىا

العممية التربكية، لما ليا مف أثر ايجابي عمى رفع مستكل تحصيؿ الطمبة كتحسيف أدائيـ، في حيف 

لـ تجد بعض الدراسات فركؽ ذات داللة إحصائية بيف التعميـ باستخداـ أكراؽ العمؿ، كالتعميـ دكف 

.  استخداـ أكراؽ العمؿ

 كالتي تكصمت (Reed ،1986)        كمف بيف الدراسات التي بينت األثر االيجابي دراسة ريد 

إلى كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف التدريس باستخداـ أكراؽ العمؿ، كالتدريس بدكف استخداـ 

كدراسة رينكلدز . أكراؽ العمؿ، لصالح التدريس باستخداـ أكراؽ العمؿ، عمى مقياس تحصيؿ الطمبة

(1987 ,Reynolds)  التجريبية في ككلكمبيا حيث أشار إلى ضركرة استخداـ أكراؽ العمؿ في

. العممية التعميمية لما ليا مف أثر كبير عمى فعالية التعمـ كرفع مستكل التحصيؿ لدل الطمبة

التي أظيرت في نتائجيا، كجكد فركؽ ذات ( Canizales، 1989 )       ككذلؾ دراسة كانزاليز

 كالتعمـ عف طريؽ ،(استخداـ أكراؽ العمؿ) البنائية داللة إحصائية، بيف التعمـ عف طريؽ الزيارات

 عمى تحصيؿ الطمبة، كدراسة  لمعرض العمكـ،(دكف استخداـ أكراؽ العمؿ) ير البنائيةالزيارات غ

أجرتيا المؤسسة  كالدراسة التي ،لبة تحصيؿ الطفيأظيرت أف لممعمـ أثر إيجابي  التي فتش

 أف اختيار المعمـ لمكاجبات تكجد  ،يـ تطكير التعميـ في الكاليات المتحدة األمريكيةكالكطنية لتؽ

، كأف عدد  تحث الطالب عمى التفكير كاإلبداع، كتصحيحو لألكراؽ المساعدة لمطالب،المدرسية
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 كأكراؽ العمؿ، لو ارتباط عالي بتحصيؿ الطمبة ،الساعات التي يقضييا الطالب في أداء الكاجبات

. في المدرسة

 تحسيف أداء الطمبة كتحصيميـ في ىانتائج التي بينت (Todd، 1999)        كدراسة تكد 

 . لمذيف درسكا مادة الكيمياء المزكدة بأكراؽ العمؿ المتقدمة،اختبارات الكيمياء

        أما الدراسات التي لـ تجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف التعميـ باستخداـ أكراؽ العمؿ 

، 1987         ) فريزسؾ كالتعميـ دكف استخداـ أكراؽ العمؿ عمى تحصيؿ الطمبة، فيي دراسة

Frieske)  ،بأنو ال تكجد فركؽ أساسية بيف نتائج اختبار التحصيؿ التي أظيرت في نتائجيا

 لمذيف استخدمكا أكراؽ العمؿ ككسيمة ، في مادة العمـك لطالب الصؼ الخامس األساسي،المعيارم

 ،2000)كتتكافؽ نتائج ىذه الدراسة، مع نتائج دراسة ىككماف .  كالذيف لـ يستخدمكىا،تعميـ إضافية

Hockman)في اختبارلبة، بأنو ال يكجد فرؽ في نتائج الط، التحميالت اإلحصائية كالتي بينت  

، كالذيف استخدمكا المذكرات  أكراؽ العمؿكا استخدـلمذيف ،مادة العمكـ االجتماعيةؿ التحصيؿ

 ،بأف العمؿ بشكؿ زكجي في التعميـكالتي بينت  (Issrof، 1996) إزركؼ أما دراسة. اليكمية

 كلكف ال تكجد ىناؾ فركؽ ، كاف لو أثر كبير في تحسيف األداء كاإلنجازات،باستخداـ أكراؽ العمؿ

 بأف جؿ اىتماميـ في ،، كعبر غالبية الطالبالفردم في التحصيؿالعمؿ بيف العمؿ التعاكني ك

 أكثر مف اىتماميـ في كمية ، ككيفية التعامؿ مع أكراؽ العمؿ،االنسجاـ بيف أفراد المجمكعة

  .التحصيؿ الدراسي

 فقد بينت أف المعمميف أشادكا بضركرة استخداـ (Tanuputra، 1988)تانكبكترا أما دراسة         

 ككاف االختالؼ فيما بينيـ ىك نكعية األنشطة التي تحتكييا كرقة ،أكراؽ العمؿ في العممية التربكية

ضركرة تضميف كرقة  (Kalamaros، 1991)كاالماركس دراسة  نتائجفيما أظيرت . العمؿ

 لمساعدة الطمبة في زيادة التركيز في حؿ ،تعرض سمعيان كبصريان   تعميمات كتكجييات،العمؿ
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، كىذه نتيجة تتكافؽ مع نتيجة دراسة تانبكترا ميارات الرياضيات بالطرؽ السميمة كبدكف أخطاء

. السابقة

العمؿ في  ،التي أشارت إلى أف المدرسيف يفضمكف (Schicke، 1996)        كدراسة ستشؾ 

 عمى  يصرؼ معمميف تفضيميـ عمى أف الكثير مف الكقت،مجاؿ التعميـ الخاص داخؿ غرفة الصؼ

 حيث أف أكراؽ العمؿ تستخدـ بشكؿ ، كفي قراءة أكراؽ العمؿ، كفي نشاطات حرة،ةمالقراءة اإلضاؼ

 فتكصؿ في دراستو إلى ضركرة تصميـ (Lotter، 1990)لكتر أما . أكثر مما ىك في التعميـ العاـ

أكراؽ عمؿ كاستخداميا ككسائؿ تعميمية، تحتكم عمى أنشطة متنكعة يككف دكر المعمـ التصميـ 

كاإلعداد، كدكر المتعمـ اكتشاؼ محتكل المادة التعميمية، كيتعدل ذلؾ إلى اكتشاؼ ما بعد 

. المحتكل، كلذلؾ قضت الضركرة إلى إجراء ىذه الدراسة

      كنظران لتبايف اآلراء حكؿ استخداـ أكراؽ العمؿ في العممية التربكية، كما جاء في الدراسات 

السابقة، كنتيجة لعدـ كجكد دراسات عربية في ىذا المكضكع، عمى حد عمـ الباحث، كلشيكع 

استخداـ أكراؽ العمؿ في المدارس الفمسطينية، كلبياف أثر استخداـ أكراؽ عمؿ الكزارة، كبدائؿ عنيا 

أعدىا الباحث، عمى تحصيؿ الطمبة كمعرفة اتجاىات معممييـ نحكىا، رأل الباحث أىمية القياـ 

. بيذه الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

الفصل الثالث 

الطريقة واإلجراءات 

 

  منيج الدراسة

  مجتمع الدراسة

  عينة الدراسة

  أدوات الدراسة

  صدق وثبات أدوات الدراسة

  إجراءات الدراسة

 المعالجة اإلحصائية 
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الفصل الثالث 

الطريقة واإلجراءات 

كاإلجراءات التي ,          تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمجتمع الدراسة، كطريقة اختيار عينة الدراسة

اتبعت في اختيار أدكات القياس المناسبة، لقياس تحصيؿ طمبة الصؼ الثالث األساسي، في 

، كقياس اتجاىات معممييـ نحك استخداـ أكراؽ العمؿ، كما (الحرارة)مبحث العمـك لمكحدة الثالثة 

يتضمف شرحا لمخطكات كاإلجراءات العممية، التي اتبعت لتحديد صدؽ كثبات ىذه األدكات، كما 

تناكؿ كصفا لمتصميـ، كالمعالجات اإلحصائية المستخدمة، في تحميؿ بيانات الدراسة، كاستخراج 

. النتائج

 

: منيج الدراسة

        اتبع الباحث المنيج التجريبي لدراسة أثر استخداـ أكراؽ العمؿ عمى تحصيؿ طمبة الصؼ 

الثالث األساسي، في مادة العمـك في مديرية تربية الخميؿ، كاتجاىات معممييـ نحكىا، لمالءمتو 

ليذا النكع مف الدراسات، حيث قاـ الباحث باختيار ثالث شعب مف شعب الذككر اثنتاف تجريبيتاف، 

كالثالثة ضابطة، كثالث شعب مف شعب اإلناث اثنتاف تجريبيتاف، كالثالثة ضابطة، بطريقة 

. عشكائية

        فالمجمكعة التجريبية األكلى استخدمت أكراؽ عمؿ الباحث، كالمجمكعة التجريبية الثانية 

.     استخدمت أكراؽ عمؿ الكزارة، أما المجمكعة الضابطة فمـ تستخدـ أم نكع مف أكراؽ العمؿ

 

 

: مجتمع الدراسة
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        تككف المجتمع مف طمبة الصؼ الثالث األساسي، كالمسجميف في المدارس الحككمية 

، 2004 -2003التابعة لمديرية التربية كالتعميـ العالي، في مديرية تربية الخميؿ لمعاـ الدراسي 

كمعممييـ في مادة . (طالبة) 3724طالبا ك (3998)طالبا كطالبة منيـ  (7722)كالبالغ عددىـ 

  .معمـ كمعممة (103)العمـك كالبالغ عددىـ 

  :عينة الدراسة

عينة الطمبة : أكالن 

يمثمكف المجمكعة التجريبية  (140)طالبا كطالبة، منيـ  (214)        تككنت عينة الطمبة مف 

كالجدكؿ . يصؼ تكزيع العينة حسب المجمكعة (1-3)يمثمكف المجمكعة الضابطة الجدكؿ  (74)ك

فيصؼ تكزيع العينة حسب  (3-3)أما الجدكؿ . يبيف تكزيع العينة حسب نكع أكراؽ العمؿ (3-2)

 .الجنس

 تكزيع أفراد العينة حسب المجمكعة: (1-3)جدكؿ 

 النسبة المئكية العدد المجمكعة

 34.6 74 الضابطة 

 65.4 140 التجريبية 

 100 214 المجمكع

 
تكزيع أفراد العينة حسب نكع أكراؽ العمؿ : (2-3)جدكؿ 
 النسبة المئكية العدد نكع أكراؽ العمؿ

 31.8 68 أكراؽ عمؿ مف الباحث

 33.6 72 أكراؽ عمؿ مف الكزارة

 34.6 74بدكف أكراؽ عمؿ 
 100 214 المجمكع

 

 

تكزيع أفراد العينة حسب الجنس : (3-3)جدكؿ 
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 النسبة المئكية العدد الجنس

 50.9 109 ذكر

 49.1 105 أنثى
 100 214 المجمكع

 
        كتـ اختيار العينة بالطريقة القصدية، كذلؾ لتكفر مدارس فييا ثالث شعب، باإلضافة إلى 

أنيا تدرس باستخداـ أكراؽ العمؿ الكزارية،  حيث اختيرت ثالث شعب ذككر في مدرسة الحسف بف 

، (بيت أمر)، كثالث شعب إناث في مدرسة بنات رقية األساسية (بيت أمر)الييثـ األساسية لمبنيف 

، ((الحرارة  ))كبعد أف تـ التأكد مف أف ىذه المدارس لـ تبدأ بتدريس الكحدة المعينة لمدراسة       

كقد تميزت ىذه الشعب بتكافؤ التالميذ كتكافؤ معممييا مف حيث خبراتيـ التعميمية كالدرجة العممية، 

. كلذلؾ تـ عشكائيان اختيار المجمكعة الضابطة، كالمجمكعتيف التجريبيتيف لكؿ مف الذككر كاإلناث

 عينة معممي العمكـ:  ثانثًا 

معمـ كمعممة ممف يعممكف مادة العمـك لمصؼ الثالث  (76)تككنت عينة المعمميف مف         

 شعبة، كتـ اختيار العينة بطريقة العينة العشكائية البسيطة باستخداـ 68األساسي، مكزعيف عمى 

بياف بخصائص ىذه  (4-3)كيكضح جدكؿ .  حاسكب مكتب مديرية التربية كالتعميـ في الخميؿ

. العينة الديمغرافية

 

 

 

 

 

 

(  4-3)جدول 

خصائص العينة الديمغرافية  
 

 القيـ الناقصة النسبة المئكية العدد المتغيرات

    الجنس
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 - 52.6 40 ذكر

 47.4 36 أنثى

    المؤىؿ العممي
 44.7 34 دبمكـ -

 55.3 42 بكالكريكس فأعمى
    الخبرة

 
- 

 27.6 21  سنكات1-4

 27.6 21 سنكات 5-9
 44.7 34  سنكات فأكثر10

 

        كبعد أف اعتقد الباحث مف قدرة المعمميف كالمعممات، عمى استخداـ أكراؽ العمؿ المعدة 

كتابع الباحث سير العمؿ مف خالؿ .  ليذه الدراسة، تـ استخداميا داخؿ الحجر الصفية مع الطمبة

. ؽزيارات ميدانية مستمرة لممدارس، لمراقبة التطبي

، كالمجمكعة (4ممحؽ )         فالمجمكعة التجريبية األكلى استخدمت أكراؽ عمؿ الباحث 

، أما بالنسبة لممجمكعة الضابطة فمـ يتـ (5ممحؽ )التجريبية الثانية استخدمت أكراؽ عمؿ الكزارة 

بؿ كانكا يتبعكف األسمكب الذم اعتادكا عميو في تدريس التالميذ , إلزاـ المعمميف بأية طريقة تدريس

 .لمادة العمـك كبدكف استخداـ أم نكع مف أكراؽ العمؿ

         كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ الحصكؿ عمى درجات الطمبة أك عالماتيـ في مادة العمـك 

ـ كتـ االعتماد عمى سجالت كجداكؿ 2004 – 2003مف نتائج الفصؿ األكؿ لمعاـ الدراسي 

العالمات في المدارس ليذه الغاية كذلؾ لمتأكد مف تكافؤ المجمكعات الدراسية التجريبية كالضابطة 

. يكضح ذلؾ (5-3)كالجدكؿ 

لمفركؽ في مستكل تحصيؿ طمبة الصؼ الثالث األساسي في مادة العمـك  (t test)نتائج اختبار ت  (5-3)جدكؿ 
لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية 

الداللة قيمة ت درجات االنحراؼ المتكسط  العددالمجمكعة 
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 اإلحصائية المحسكبة الحرية المعيارم الحسابي 

  17.17 70.06 74 الضابطة
212 

 
1.216 

 
 16.50 72.99 140 التجريبية 0.225

  
 0.05أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (5-3)      يتضح لنا مف الجدكؿ 

في مستكل تحصيؿ طمبة الصؼ الثالث األساسي في مادة العمـك لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية، 

، ( =0.05 )، كىك أكبر مف مستكل الداللة              (P) 0.225 =حيث كاف مستكل الداللة

 70.06كقد بمغ المتكسط الحسابي لمستكل تحصيؿ الطمبة في مادة العمـك لممجمكعة الضابطة 

 لممجمكعة التجريبية، مما يبيف تكافؤ المجمكعتيف في مستكل التحصيؿ في مادة 72.99مقابؿ 

. العمكـ

 

أدوات الدراسة  

:-  كقد تـ استخداـ أداتيف لمدراسة ىما

:- االختبار التحصيمي: أوال

( 4)فقرات مف نكع االختيار مف متعدد، ك (6)فقرة منيا  (20)        تككف ىذا االختبار مف 

فقرات مف نكع أسئمة  (3)فقرات مف نكع المزاكجة، ك (4)فقرات مف نكع الصكاب كالخطأ، ك

كقد صمـ ىذا االختبار بيدؼ قياس التحصيؿ العممي، , فقرات مف نكع إعطاء مثاؿ (3)التكميؿ، ك

الحرارة : في كحدة الحرارة لطمبة الصؼ الثالث األساسي، كالتي احتكت عمى الدركس اآلتية

كقد أضيؼ فرع في بداية .كأىميتيا، مصادر الحرارة، أثر الحرارة عمى األجساـ، قياس درجة الحرارة

 .  كؿ سؤاؿ يساعد الطالب عمى كيفية اإلجابة عف ذلؾ السؤاؿ

:         كتـ إتباع الخطكات اآلتية في إعداد ىذا االختبار
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( كحدة الحرارة)تحميؿ محتكل مادة الكحدة الثالثة مف كتاب الصؼ الثالث األساسي الجزء الثاني  (1

. قيد الدراسة مف حيث الحقائؽ، المبادئ كالتعميمات، المفاىيـ، الميارات، القيـ كاالتجاىات

كبالتعاكف مع أربعة معمميف ممف يعممكف العمكـ، كمشرفيف مف مشرفي المرحمة في مديرية تربية 

الخميؿ، كمشرؼ مرحمة مف مديرية بيت لحـ، كمف ثـ اتبع الباحث أسمكب المجمكعات المصغرة، 

، تقـك كؿ مجمكعة بدكرىا بتحميؿ (مشرؼ كمعمـ)كتقسيـ ىؤالء المحمميف إلى مجمكعات زكجية 

، (6ممحؽ )المحتكل، كمف ثـ مناقشة النتائج مف قبؿ جميع المحمميف، كتـ الخركج بيذا التحميؿ 

.  إلعطاء االختبار مصداقية، كدقة في تغطية األىداؼ

: تـ إعداد جدكؿ مكاصفات بإتباع الخطكات اآلتية (2

تـ تحديد عدد الحصص لكؿ درس في ىذه الكحدة بناءن عمى األىمية النسبية في كؿ مكضكع - أ

مف ىذه المكاضيع باالعتماد عمى آراء الخبراء في تدريس مادة العمـك لمصؼ الثالث األساسي مف 

 حصص، الدرس الثالث  4 حصص، الدرس الثاني 3الدرس األكؿ : المعمميف كالمعممات كما يأتي

(. 2002مراد كسميماف، ) حصص 3 حصص، الدرس الرابع  5

, تطبيؽ,  تـ تحديد األىداؼ السمككية كنسبة تركيزىا إلى أربعة مستكيات تذكر، فيـ كاستيعاب–ب 

. كمستكيات عقمية عميا

.  تكزيع األىداؼ التعميمية في خاليا جدكؿ المكاصفات كربطيا مع المحتكل –ج 

 تحديد عدد األسئمة في كؿ خانة مف خانات الجدكؿ، بناءان عمى النسب ليناسب االختبار –د 

(. 7ممحؽ )

(.                                                                              8ممحؽ ) فقرة 20إعداد اختبار بمكجب األىداؼ المكضكعة، كحسب ثقميا النسبي بمغت  (3 

 

مقياس اتجاىات المعممين نحو أوراق العمل  : ثانيا
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: خطكات إعداد اإلستبانة

 (إستبانة اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ)

      قاـ الباحث ببناء أداة لقياس اتجاىات المعمميف نحك استخداـ أكراؽ العمؿ، كقد اتبع الباحث 

:- الخطكات اآلتية لبناء ىذه األداة

حدد الباحث اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك أكراؽ : تحديد أبعاد اإلستبانة (1

: العمؿ في المحاكر اآلتية

، 32، 31، 26، 25، 20، 14، 9، 5، 1) االتجاه نحك أىمية أكراؽ العمػؿ لمطالب كفقراتػو –أ 

38 ،40 .)

، 33، 24، 23، 19، 16، 15، 12، 6، 2)االتجاه نحك أىمية أكراؽ العمؿ لممعمـ كفقراتو - ب

37 ،39   .)

، 34، 28، 27، 22، 17، 10، 7، 3) االتجاه نحك إعداد أكراؽ العمؿ كتطبيقيا كفقراتو –ج

36 ،41 ،43 .)

، 30، 29، 21، 18، 13، 11، 8، 4) االتجاه نحك محتكل كمكاصفات أكراؽ العمؿ كفقراتو –د

35 ،42 ،44 .)

فقرة كصياغتيا عمى شكؿ عبارات مغمقة محددة  (56)تـ بناء فقرات اإلستبانة كالتي بمغت  (2

( 44)كبعد عرضيا عمى لجنة المحكميف أصبحت بصكرتيا النيائية تحتكم عمى . بإجابة كاحدة

(. 9ممحؽ )فقرة 

:-  إلى خمس درجات لمحكـ كىي( ليكرت)تـ صياغة فقرات المقياس كفؽ مقياس  (3

. كدرجة كاحدة إذا كانت الفقرة سمبية, كتعطى خمس درجات إذا كانت الفقرة ايجابية, مكافؽ بشدة

, ال رأم. كدرجتيف إذا كانت الفقرة سمبية, كتعطى أربع درجات إذا كانت الفقرة ايجابية, مكافؽ
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كتعطى درجتيف إذا كانت , أعارض. كتعطى ثالث درجات سكاء أكانت الفقرة ايجابية أـ سمبية

كتعطى درجة كاحدة إذا كانت , أعارض بشدة. كأربع درجات إذا كانت الفقرة سمبية, الفقرة ايجابية

. الفقرة ايجابية كخمس درجات إذا كانت الفقرة سمبية

 

:- صدق وثبات أدوات الدراسة

: تـ قياس صدؽ اختبار التحصيؿ بإتباع الخطكات اآلتية: صدق اختبار التحصيل وثباتو: أوال

محكميف ممف ليـ خبرة طكيمة في  (8)تـ قياس صدؽ المحتكل لالختبار بعرضو عمى  -1

كذلؾ إلبداء رأييـ . (10ممحؽ )تدريس العمـك في الجامعات، كالمدارس كاإلشراؼ التربكم 

:-  فيما يأتي

. مدل ارتباط فقرات االختبار باألىداؼ التي كضعت مف أجميا (أ 

. مدل مناسبة االختبار لممحتكل الذم يقيسو (ب 

. مدل كضكح فقرات االختبار لغكيان كعمميان  (ج 

. مدل مناسبة لغة فقرات االختبار لمستكل التالميذ (د 

تـ قياس درجة الصعكبة كالتمييز لبنكد االختبار، كذلؾ بتطبيقو عمى عينة استطالعية مف - 2

 طالبا، تـ استثناء الفقرات التي كاف 20ضمف مجتمع الدراسة كخارج عينتيا، بمغ عددىا 

، كالتي ( %20)معامؿ تمييزىا سالبان، كما تـ استثناء الفقرات التي درجة صعكبتيا تقؿ عف 

 20، كىكذا أصبح االختبار التحصيمي بشكمو النيائي، يضـ ( %85)تزيد درجة صعكبتيا عف 

(. 8ممحؽ )فقرة كما في 

. استخدـ الباحث المعادلة اآلتية إليجاد معامؿ التمييز- 3

   اإلجابة الصحيحة في الفئة الدنيا–اإلجابة الصحيحة في الفئة العميا = معامؿ التمييز 
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                          مجمكع اإلجابات الصحيحة في الفئتيف العميا كالدنيا
 

:- كما استخدـ المعادلة اآلتية إليجاد درجة الصعكبة

   x 100%مجمكع الذيف أجابكا إجابة صحيحة عمى الفقرة =       درجة الصعكبة 
                                   مجمكع الذيف حاكلكا اإلجابة عمى الفقرة  

(. 12ممحؽ )فكاف معامؿ التمييز كالصعكبة لكؿ فقرة كما في 

 :       صدق استبانة االتجاىات: ثانيا

مف المحكميف مف ذكم  (9)        تـ التحقؽ مف صدؽ فقرات اإلستبانة بعرضيا عمى 

، كالذيف أبدكا عددان مف المالحظات حكؿ بعض الفقرات، كعميو تـ (13ممحؽ )اإلختصاص كالخبرة 

كما تـ استخراج الصدؽ أيضان بحساب معامؿ االرتباط . (9ممحؽ )إخراج اإلستبانة بشكميا الحالي 

حيث . (11ممحؽ )بيرسكف لفقرات الدراسة مع الدرجة الكمية لممقياس، كذلؾ كما ىك كاضح في 

يبيف لنا أف معظـ قيـ مصفكفة ارتباط فقرات مقياس اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث 

األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ مع الدرجة الكمية لممقياس كانت دالة إحصائيان، مما يشير إلى 

االتساؽ الداخمي لفقرات المقياس كأنيا تشترؾ معان في قياس مكضكع الدراسة عمى ضكء اإلطار 

.  النظرم الذم بني المقياس عمى أساسو

 

 

 

:    ثبات أداة الدراسة



 36 

        تـ حساب معامؿ الثبات ألداة الدراسة لمجاالت الدراسة كالدرجة الكمية بطريقة االتساؽ 

، كبذلؾ فيي تتمتع بدرجة (0.79)الداخمي حسب معادلة الثبات كركنباخ ألفا حيث بمغت قيمتو 

. مقبكلة مف الثبات

 

: متغيرات الدراسة

:         كانت متغيرات الدراسة كما يمي

: المتغيرات المستقمة

استخداـ أكراؽ عمؿ , استخداـ أكراؽ عمؿ الكزارة)طريقة التدريس كىي بثالثة مستكيات - 1 

. (بدكف أكراؽ عمؿ, الباحث

. جنس المعمميف- 2 

. جنس الطمبة- 3 

: المتغيرات التابعة

.  (كتـ قياسو عف طريؽ االختبار التحصيمي الذم طبؽ في نياية الدراسة)تحصيؿ الطمبة - 1

كتـ قياسو بكاسطة مقياس االتجاه نحك )اتجاىات المعمميف كالمعممات نحك استخداـ أكراؽ العمؿ - 2    

. (استخداـ أكراؽ العمؿ بعد انتياء الدراسة

 

 

 

 

:-  إجراءات الدراسة
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 :-قاـ الباحث بإتباع الخطكات اآلتية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة

مف كتاب العمـك لمصؼ الثالث األساسي الجزء الثاني الطبعة  (الحرارة)تحديد المادة العممية كحدة - 1

 .2004 – 2003الثانية التجريبية كزارة التربية كالتعميـ العالي 

تـ إعداد أكراؽ عمؿ مف قبؿ الباحث، كالحصكؿ عمى أكراؽ عمؿ الكزارة مف مديرية التربية - 2

 .كالتعميـ في الخميؿ

تـ اختيار المدارس عينية قصدية إلجراء الدراسة كىي الحسف بف الييثـ األساسية لمبنيف كبنات  -3

 .رقية األساسية

عمؿ اجتماع لمدراء المدارس المعنية كالمعمميف كالمعممات، لتكضيح أىداؼ كأىمية الدراسة، كذلؾ  -4

 .لتسييؿ تعاكنيـ

تـ اختيار المجمكعات التجريبية كالضابطة بالطريقة العشكائية البسيطة، بعد التأكد مف تكافؤ  -5

الشعب مف خالؿ احتساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لمعدالت الطمبة، في 

 (.2004 – 2003)مبحث العمـك في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 

 مع المعمميف كالمعممات لتكضيح كيفية التعامؿ، مع أكراؽ عمؿ الباحث كأكراؽ اتـ عقد لقاء دراسي -6

 .عمؿ الكزارة

 .تـ إعداد اختبار التحصيؿ كالتأكد مف الصدؽ كالثبات -7

 .تـ إعداد استبانة اتجاىات معممي العمـك نحك أكراؽ العمؿ، كالتأكد مف صدقيا كثباتيا -8

بدأ المعممكف كالمعممات بشرح المادة التعميمية قيد الدراسة، كتعميميا كتنفيذ كؿ ما يتعمؽ بيا مف - 9

 .أنشطة كأكراؽ عمؿ
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قاـ الباحث بتطبيؽ كتجريب االختبار التحصيمي عمى مجمكعة مف طمبة الصؼ الثالث األساسي - 10

خارج عينة الدراسة في مدرسة بيت أمر المختمطة، لمكقكؼ عمى مدل الصعكبة كالتمييز في 

 .االختبار التحصيمي

قاـ الباحث بمتابعة المجمكعات خالؿ فترة التجربة، عف طريؽ الزيارات الميدانية لمصفكؼ قيد - 11

 .التجربة كاالجتماع بالمعمميف كالمعممات

تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى مجمكعات الدراسة بعد مركر الفترة الزمنية المحددة مف - 12

 .ـ(6/5/20004 إلى 1/4/2004)

قاـ الباحث بتصحيح أكراؽ االختبار، حيث تـ رصد عالمة لكؿ بند مف بنكد االختبار، ثـ حساب - 13

 .المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية إلجابات الطمبة عمى االختبار

قاـ الباحث بتطبيؽ االستبانة بعد انتياء التجربة عمى معممي العمكـ، كمف ثـ حساب المتكسطات - 14

. الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات المعمميف كالمعممات عمى االستبانة

 

:- المعالجة اإلحصائية

        استخدـ الباحث طرقان إحصائية كصفية كتحميمية، لمعالجة البيانات التي تـ جمعيا، حيث 

تمثمت الطرؽ اإلحصائية الكصفية باستخداـ المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، أما 

:- الطرؽ اإلحصائية التحميمية فتمثمت فيما يأتي

لمعينات المستقمة لمتأكد مف تكافؤ المجمكعات في تحصيؿ الطمبة في مادة العمـك ( ت)اختبار  (1

نتيجة استخداـ  كلمكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللػة إحصائية في تحصيؿ مجمكعات الدراسػة

أكراؽ العمؿ، كلمكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللػة إحصائية في اتجاىات معممي العػمـك نحك 

. استخداـ أكراؽ العمؿ بكجكد متغير الجنس كمتغير المؤىؿ العممي
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 لمكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصػائية في تحصيؿ الطمبة نتيجة:-  تحميؿ التبايف األحادم (2

الستخداـ أكراؽ عمؿ الباحث كالكزارة، كلمكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية، في 

.   العمـك لمصؼ الثالث األساسي بكجكد متغير سنكات الخبرة اتجػاىات معممي

تحميؿ التبايف الثنائي لمكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية، في تحصيؿ الطمبة نتيجة  (3

. أكراؽ العمؿ، بكجكد متغير الجنس كالتفاعؿ بينو كبيف نكع أكراؽ العمؿ المستخدمة استخداـ

اختبار شيفيو إليجاد مصدر الفركؽ في الداللة اإلحصائية في تحصيؿ الطمبة نتيجة استخداـ أنكاع  (4

. مختمفة مف أكراؽ العمؿ

. معامؿ بيرسكف لحساب معامؿ ثبات أدكات الدراسة (5

 
 
 

الفصل الرابع 
 
 

نتائج الدراسة ومناقشتيا 
 
 
 

النتائج المتعمقة بالتحصيل - أوالً 
 

المتعمقة باالتجاىات - ثانيا
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الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة

        يتضمف ىذا الفصؿ عرضان كامالن كمفصالن لنتائج الدراسة، كذلؾ لمتحقؽ مف صحة 

. فرضياتيا، باستخداـ التقنيات اإلحصائية المناسبة

 

: النتائج المتعمقة بالتحصيل- أوالً 
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية، عند " نصت الفرضية األكلى عمى أنو : الفرضية األولى

 في متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي، في االختبار التحصيمي في 0.05المستكل 

كمف أجؿ ذلؾ تـ استخداـ اختبار ت ". مادة العمكـ، بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة

(t-test)  إليجاد الفركؽ بيف متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي، في االختبار

التحصيمي في مادة العمكـ، بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة، كذلؾ كما ىك كاضح في 

(.  1-4)الجدكؿ 
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لمفركؽ بيف متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث  (t test)نتائج اختبار ت : (1-4)جدكؿ 
األساسي في االختبار التحصيمي في مادة العمـك الذيف ، بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة 

الضابطة 
المجمكعة 

 

المتكسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 3.801 212 23.58 62.09 74 الضابطة

 18.38 74.07 140 التجريبية

    (يقصد الباحث بالمجمكعة التجريبية المجمكعة التي استخدمت أكراؽ العمؿ بغض النظر عف نكعيا )

إلى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية، عند المستكل  (1-4)        تشير البيانات في الجدكؿ 

 في متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي، في االختبار التحصيمي في مادة 0.05

العمكـ، بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة، كقد كانت ىذه الفركؽ لصالح الطمبة في 

المجمكعة التجريبية الذيف كاف مستكل تحصيميـ في االختبار التحصيمي لمادة العمـك أعمى منو 

لدل الطمبة في المجمكعة الضابطة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمستكل تحصيؿ الطمبة في 

كىذه النتيجة تمتقي مع .  لمطمبة في المجمكعة الضابطة62.09 مقابؿ 74.07المجمكعة التجريبية 

التي أفادت في نتائجيا أف استخداـ أكراؽ العمؿ في تدريس مادة  (Reed، 1986)دراسة ريد 

األحياء كاف لو أثر ايجابي عمى تحصيؿ الطمبة كتقدميـ مقارنة بتدريس ىذه المادة بدكف استخداـ 

كالتي أكدت بأف استخداـ  (Reynolds، 1987)أكراؽ العمؿ، كتمتقي أيضا مع دراسة رينكلدز 

نماذج مختمفة مف أكراؽ العمؿ تؤثر بشكؿ ايجابي عمى فعالية التعميـ كتساعد عمى معرفة حصيمة 

، 1989)الطمبة المعرفية األكلية كرفع مستكل تحصيميـ المعرفي، كما أنيا تمتقي مع دراسة كانزليز 

Canizales)  كالتي أشارت إلى أف الطمبة الذيف استخدمكا أكراؽ العمؿ كاف ليـ تحصيال أفضؿ

بكثير مف الذيف لـ يستخدمكا أكراؽ العمؿ أثناء زياراتيـ لممعرض العممي، كما أنيا تمتقي مع دراسة 

كالتي بينت في نتائجيا أف تحصيؿ الطمبة الذيف درسكا مادة الكيمياء المزكدة  (Todd، 1999)تكد 
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كيرل الباحث أف تفكؽ . بأكراؽ عمؿ متقدمة أعمى مف الطمبة الذيف درسكىا بدكف أكراؽ عمؿ

المجمكعة التجريبية التي استخدمت أكراؽ العمؿ، عمى المجمكعة الضابطة التي لـ تستخدـ أم نكع 

:- مف أكراؽ العمؿ، يمكف أف تعزل إلى ما يأتي

طريقة التدريس باستخداـ أكراؽ العمؿ أثار دافعية الطمبة، إلى الدراسة كزيادة التفاعؿ مع ىذه  .1

األكراؽ، كنمط جديد مما أدل إلى الرغبة في التعمـ، كالتشكؽ لدراسة المزيد مف المكاضيع العممية، 

حيث أف لكؿ مكضكع كرقة عمؿ عمى األقؿ، مما أدل إلى زيادة التركيز كاالنتباه لمحتكيات المادة 

. العممية، األمر الذم أدل إلى فيميا كاستيعابيا

كأف استخداـ أكراؽ العمؿ أدل إلى كسر الركتيف المدرسي، مما جعؿ الطمبة يتعممكف بصكرة . 2

أفضؿ، حيث أنيـ بحاجة إلى ما يثير انتباىيـ، كيشعرىـ بدكرىـ كفاعميتيـ كيخص الباحث بذلؾ 

. تفاعؿ الطمبة مع بعضيـ البعض، كتفاعميـ مع المعمـ، كمع أكلياء األمكر

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل "نصت الفرضية الثانية عمى : الفرضنة الثثانة

 في متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي في االختبار التحصيمي في مادة 0.05

لمتحقؽ مف صحة ". العمـك ، بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة تعزل إلى الجنس

الفرضية الثانية، استخدـ اختبار تحميؿ التبايف الثنائي، لمفركؽ بيف متكسطات عالمات طمبة 

الصؼ الثالث األساسي في االختبار التحصيمي في مادة العمكـ، ، بيف المجمكعة التجريبية 

(.  2-4)كالمجمكعة الضابطة تعزل إلى الجنس، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف الثنائي لمفركؽ في متكسطات عالمات طمبة الصؼ : (2-4)جدكؿ 
الثالث األساسي في االختبار التحصيمي في مادة العمـك ، بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة 

الضابطة تعزل إلى الجنس 
المتغيرات 

 

درجات 
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 16.442 6727.165 6727.165 1 المجمكعة



 43 

 0.048 3.970 1624.203 1624.203 1 الجنس

 0.378 0.779 318.674 318.674 1 الجنس*المجمكعة

 - - 409.156 85922.700 210 الخطأ

 - - - 94823.949 213 المجمكع الكمي

 في متكسطات 0.05أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية، عند المستكل  (2-4)يتضح مف الجدكؿ 

عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي، في االختبار التحصيمي في مادة العمكـ، ، بيف المجمكعة 

حيث بمغت الداللة اإلحصائية . التجريبية كالمجمكعة الضابطة تعزل إلى الجنس لصالح الذككر

 فمـ يكف ىناؾ تقارب في مستكل تحصيؿ الطمبة في 0.05 كىي أقؿ مف مستكلى الداللة 0.048

االختبار التحصيمي في مادة العمكـ، حيث كانت متكسطات عالمات الذككر أعمى مف اإلناث كذلؾ 

(.  3-4)كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية لمستكل تحصيميـ في االختبار في الجدكؿ 

األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل تحصيؿ طمبة الصؼ : (3-4)جدكؿ 
الثالث األساسي في االختبار التحصيمي في مادة العمـك بيف المجمكعة التجريبية الضابطة تعزل 

إلى الجنس 
المتكسط  العدد الجنس المجمكعة

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 22.41 66.38 36 ذكر الضابطة

 24.23 58.02 38 أنثى

 التجريبية

 
 18.63 75.61 73 ذكر

 18.09 72.38 67 أنثى

     

 كيرل الباحث أف سبب ىذه النتيجة، قد يعكد إلى كجكد ركح المنافسة بيف الذككر في أداء أكراؽ 

العمؿ أكثر منيا عند اإلناث، كما يمكف أف يككف أثر الىتماـ المعمميف بصكرة أفضؿ مف 

كقد يعكد إلى قدرة الذككر عمى التعامؿ مع أنشطة , المعممات في استخداـ كمتابعة أكراؽ العمؿ

. أكراؽ العمؿ حيث أنيـ يرغبكف في الحركة أثناء قياميـ بالتعمـ
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أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية، عند "نصت الفرضية الثالثة عمى : الفرضية الثالثة
 في متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي في االختبار التحصيمي في 0.05المستكل 

، تعزل إلى نكع استخداـ أكراؽ العمؿ  ". (أكراؽ عمؿ الباحث، الكزارة، بدكف أكراؽ عمؿ)مادة العمـك
لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات 
عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي في االختبار التحصيمي في مادة العمكـ تعزل إلى نكع 

، كذلؾ كما ىك كاضح في (أكراؽ عمؿ الباحث، الكزارة، بدكف أكراؽ عمؿ)استخداـ أكراؽ العمؿ 
(. 4-4)الجدكؿ 
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات عالمات طمبة الصؼ : (4-4)جدكؿ 

أكراؽ )الثالث األساسي في االختبار التحصيمي في مادة العمكـ تعزل إلى نكع استخداـ أكراؽ العمؿ 

 (عمؿ الباحث، الكزارة، بدكف أكراؽ عمؿ

مصدر التبايف 
 

درجات 
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 8.558 3545.986 7091.973 2 بيف المجمكعات

 414.370 87431.976 211 داخؿ المجمكعات

 - 94523.949 213 المجموع

 

أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية، عند المستكل  (4-4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 

 في متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي، في االختبار التحصيمي في مادة 0.05

، تعزل إلى نكع استخداـ أكراؽ العمؿ  . (أكراؽ عمؿ الباحث، الكزارة، بدكف أكراؽ عمؿ)العمـك

كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخدـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية في متكسطات عالمات طمبة 

، تعزل إلى نكع استخداـ أكراؽ  الصؼ الثالث األساسي، في االختبار التحصيمي في مادة العمـك

(. 5-4)، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ (أكراؽ عمؿ الباحث، الكزارة، بدكف أكراؽ عمؿ)العمؿ 

نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية في متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث : (5-4)جدكؿ 
أكراؽ عمؿ )األساسي في االختبار التحصيمي في مادة العمكـ تعزل إلى نكع استخداـ أكراؽ العمؿ 

 (الباحث، الكزارة، بدكف أكراؽ عمؿ
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أكراؽ عمؿ  المتكسط الحسابي نكع أكراؽ العمؿ
 الباحث

أكراؽ عمؿ  
 الكزارة

بدكف أكراؽ 
 عمؿ

 10.92*  2.05 - 73.01 أكراؽ عمؿ الباحث

 12.97* - 2.05 75.06 أكراؽ عمؿ الكزارة

 - 12.97* 10.92* 62.09 بدكف أكراؽ عمؿ

أف الفركؽ في  (5-4)        تشير المقارنات الثنائية البعدية الختبار شيفية في الجدكؿ 

متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي في االختبار التحصيمي في مادة العمكـ كانت بيف 

أكراؽ عمؿ الباحث كبدكف أكراؽ عمؿ لصالح الطمبة الذيف استخدمكا أكراؽ عمؿ الباحث، ككانت 

الفركؽ أيضان بيف أكراؽ عمؿ الكزارة كبدكف أكراؽ العمؿ لصالح الطمبة الذيف استخدمكا أكراؽ عمؿ 

.   كلـ تظير ىناؾ أية فركؽ بيف أكراؽ عمؿ الباحث كأكراؽ عمؿ الكزارة. الكزارة

كيرل الباحث أف سبب ىذه النتيجة االيجابية ىك مشاركة الطمبة معممييـ في العممية         

التعميمية كزيادة حماسيـ في التعامؿ مع أكراؽ العمؿ بصكرة جماعية، كما يمكف أف يعكد ذلؾ إلى 

.  الدكر الجديد الذم يمعبو أكلياء األمكر، في المشاركة في تنفيذ بعض أكراؽ العمؿ مع الطمبة

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل "نصت الفرضية الرابعة عمى : الفرضية الرابعة

 في متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي في االختبار التحصيمي في مادة 0.05

 (أكراؽ عمؿ الباحث، أكراؽ عمؿ الكزارة)العمكـ تعزل لمتفاعؿ بيف نكع استخداـ أكراؽ العمؿ 

لمتحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة، استخدـ اختبار تحميؿ التبايف الثنائي، لمفركؽ في ". كالجنس

متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي في االختبار التحصيمي، في مادة العمكـ تعزل 

كالجنس، كذلؾ كما  (أكراؽ عمؿ الباحث، أكراؽ عمؿ الكزارة)لمتفاعؿ بيف نكع استخداـ أكراؽ العمؿ 

(.  6-4)ىك كاضح في الجدكؿ 
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نتائج اختبار تحميؿ التبايف الثنائي لمفركؽ في متكسطات عالمات طمبة الصؼ : (6-4)جدكؿ 
الثالث األساسي في االختبار التحصيمي في مادة العمكـ تعزل لمتفاعؿ بيف نكع استخداـ أكراؽ 

كالجنس  (أكراؽ عمؿ الباحث، أكراؽ عمؿ الكزارة)العمؿ 
المتغيرات 

 

درجات 
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.463 0.541 184.123 184.123 1 نكع أكراؽ العمؿ

 0.279 1.180 401.525 401.525 1 الجنس

 0.494 0.471 160.298 160.298 1 الجنس*نكع أكراؽ العمؿ

 - - 340.336 46285.717 136 الخطأ

 - - - 46979.286 139 المجمكع الكمي

 0.05إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية، عند المستكل  (6-4)تشير البيانات في الجدكؿ 

في متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي، في االختبار التحصيمي في مادة العمكـ، 

فقد . كالجنس (أكراؽ عمؿ الباحث، أكراؽ عمؿ الكزارة)تعزل لمتفاعؿ بيف نكع استخداـ أكراؽ العمؿ 

كاف ىناؾ تقارب في مستكل تحصيؿ الطمبة في االختبار التحصيمي في مادة العمـك الذككر 

كاإلناث سكاء الذيف استخدمكا أكراؽ عمؿ التي أعدىا الباحث أك تمؾ التي أعدتيا الكزارة، كذلؾ كما 

(. 7-4)ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية لمستكل تحصيميـ في االختبار في الجدكؿ 

األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل تحصيؿ  : (7-4)جدكؿ 
طمبة الصؼ الثالث األساسي في االختبار التحصيمي في مادة العمـك الذيف استخدمكا أكراؽ العمؿ 

التي أعدىا الباحث أك تمؾ التي أعدتيا الكزارة كالجنس 
 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد الجنس نكع أكراؽ العمؿ

 16.94 75.54 37 ذكر أكراؽ عمؿ الباحث

 20.85 70.00 31 أنثى 

 20.46 75.69 36 ذكر أكراؽ عمؿ الكزارة

 15.34 74.44 36 أنثى 
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        يرل الباحث أف ىذه النتيجة تعكد إلى أف الطالب كالطالبات، في مجمكعة الدراسة 

أك أنيـ مركا بالخبرات التعميمية نفسيا دكف , قد تعممكا المحتكل التعميمي نفسو, الضابطة كالتجريبية

كما تعرضكا لمظركؼ ذاتيا، كأنيـ استغرقكا المدة الزمنية الالزمة إلنياء , اعتبار لجنس الطمبة

المحتكل التعميمي دكف تمييز، كقد أدل ىذا كمو لعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االختبار 

. التحصيمي في مادة العمـك الذككر كاإلناث

: النتائج المتعمقة باتجاىات المعممين والمعممات- ثانياً 

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند "نصت الفرضية الخامسة عمى : الفرضية الخامسة

 في متكسطات اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ α=0.05المستكل 

لمتحقؽ مف صحة الفرضية الخامسة استخدـ اختبار ت لمفركؽ في ". أكراؽ العمؿ تعزل إلى الجنس

اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ تعزل لمتغير الجنس، 

(.   8-4)كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 

لمفركؽ في اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ  (t test)نتائج اختبار ت : (8-4)جدكؿ 
أكراؽ العمؿ تعزل لمتغير الجنس 

المجاؿ 
 

المتكسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

أىمية أكراؽ العمؿ 
 بالنسبة لمطالب

  0.37 3.97 40 ذكر
74 

 
1.594 

 
 0.37 3.83 36 أنثى 0.115

أىمية أكراؽ العمؿ 
 بالنسبة لممعمـ

  0.30 4.06 40 ذكر
74 

 
3.215 

 
 0.36 3.81 36 أنثى 0.002

إعداد أكراؽ العمؿ 
 كتطبيقيا

  0.30 3.75 40 ذكر
74 

 
2.079 

 
 0.30 3.60 36 أنثى 0.041

محتكل كمكاصفات 
 كرقة العمؿ

  0.28 4.08 40 ذكر
74 

 
1.087 

 
 0.31 4.01 36 أنثى 0.281

  0.24 3.96 40 ذكر الدرجة الكمية
74 

 
2.597 

 
 0.26 3.81 36 أنثى 0.011
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إلى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية، عند المستكل  (8-4)تشير البيانات في الجدكؿ 

α=0.05 في اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي، نحك استخداـ أكراؽ العمؿ تعزل إلى 

أىمية أكراؽ العمؿ بالنسبة لممعمـ، إعداد : كقد كانت ىذه الفركؽ في المجاالت الخاصة بػ. الجنس

أكراؽ العمؿ كتطبيقيا، كالدرجة الكمية، كذلؾ لصالح المعمميف الذككر الذيف شددكا بدرجة أكبر مف 

المعممات عمى أىمية أكراؽ العمؿ بالنسبة لممعمـ، كأىمية إعداد أكراؽ العمؿ كتطبيقيا، كعمى 

الدرجة الكمية لممقياس أيضا،ن كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية، إلجابات المعمميف 

كيرل الباحث أف ىذه النتيجة تعكد إلى، أف عممية . كالمعممات في ىذه المجاالت في الجدكؿ

التدريس باستخداـ أكراؽ العمؿ، تحتاج مف المعمميف كالمعممات إلى كقت أكثر مف غيرىا، سكاء 

كاف ذلؾ في عممية إعداد األكراؽ، أك في تنفيذىا، أك حتى في متابعتيا، كىذا يأخذ مف كقت المعمـ 

كالمعممة خارج الدكاـ الرسمي، حيث أف المعمميف بعد الدكاـ يككف لدييـ متسع مف الفراغ، عمى 

. عكس المعممات المكاتي ينشغمف بأعماؿ المنزؿ، كتربية األطفاؿ

 

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند "نصت الفرضية السادسة عمى : الفرضية السادسة

 في اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ α=0.05المستكل 

لمتحقؽ مف صحة الفرضية السادسة استخدـ اختبار ت لمفركؽ في ". تعزل إلى المؤىؿ العممي

اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ تعزل لمتغير المؤىؿ 

(.  9-4)العممي، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 
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نتائج اختبار ت لمفركؽ في اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك : (9-4)جدكؿ 
استخداـ أكراؽ العمؿ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي 

المجاؿ 
 

المؤىؿ 
 العممي

المتكسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

أىمية أكراؽ 
العمؿ بالنسبة 

 لمطالب

 دبمكـ
34 3.84 0.34 74 1.368 0.175 

بكالكريكس 
 فأعمى

42 3.96 0.39 

أىمية أكراؽ 
العمؿ بالنسبة 

 لممعمـ

 دبمكـ
34 3.88 0.39 74 1.415 0.161 

بكالكريكس 
 فأعمى

42 3.99 0.31 

إعداد أكراؽ 
العمؿ 
 كتطبيقيا

 دبمكـ
34 3.63 0.28 74 1.305 0.196 

بكالكريكس 
 فأعمى

42 3.72 0.32 

محتكل 
كمكاصفات 
 كرقة العمؿ

 دبمكـ
34 3.98 0.28 74 1.819 0.073 

بكالكريكس 
 فأعمى

42 4.10 0.29 

 دبمكـ الدرجة الكمية
34 3.83 0.26 74 1.887 0.063 

بكالكريكس 
 فأعمى

42 3.94 0.25 

 α=0.05أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية، عند المستكل  (9-4)        يتضح مف الجدكؿ 

في اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي، نحك استخداـ أكراؽ العمؿ تعزل إلى المؤىؿ 

فقد كانت اتجاىات المعمميف كعمى اختالؼ مؤىالتيـ العممية عالية نحك استخداـ أكراؽ . العممي

العمؿ في مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية 

كيرل الباحث أف سبب ىذه النتيجة، قد . إلجاباتيـ في مجاالت الدراسة، كالدرجة الكمية في الجدكؿ

نما يركز ىذا  يعكد إلى أف استخداـ أكراؽ العمؿ، ال يحتاج إلى حصيمة عممية أك شيادة عممية، كا 

كقد يعكد السبب إلى حداثة ىذه الطريقة في التدريس، في . عمى ميارات اإلعداد كالتطبيؽ كالمتابعة

المجتمع الفمسطيني، كأف المعمميف كالمعممات أثناء دراستيـ في الكميات كالجامعات، لـ يدرسكا في 
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مساقاتيـ الجامعية ما يتعمؽ بأكراؽ العمؿ، كبالتالي تككف معمكماتيـ الثقافية كالعممية، حكؿ أكراؽ 

. العمؿ متشابية إلى حد ما

 

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند "نصت الفرضية السابعة عمى : الفرضية السابعة

 في اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ α=0.05المستكل 

لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابعة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ". تعزل إلى الخبرة

لمفركؽ في اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ تعزل إلى 

(.  10-4)الخبرة، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في اتجاىات معممي العمـك لمصؼ : (10-4)جدكؿ 
الثالث األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ 

تعزل إلى الخبرة 
الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ؼ 
 المحسكبة

متكسط 
 المربعات

مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

المجاؿ  مصدر التبايف
 

 
0.717 

 
0.334 

أىمية أكراؽ  بيف المجمكعات 2 0.097 0.048
العمؿ بالنسبة 

 لمطالب

 داخؿ المجمكعات 73 10.556 0.145

 المجمكع 75 10.653 -

 
0.304 

 
1.209 

أىمية أكراؽ  بيف المجمكعات 2 0.305 0.152
العمؿ بالنسبة 

 لممعمـ

 داخؿ المجمكعات 73 9.202 0.126

 المجمكع 75 9.507 -

 
0.334 

 
1.115 

إعداد أكراؽ  بيف المجمكعات 2 0.217 0.108
 داخؿ المجمكعات 73 7.096 0.097 العمؿ كتطبيقيا

 المجمكع 75 7.313 -

 
0.724 

 
0.324 

محتكل  بيف المجمكعات 2 0.058 0.029
كمكاصفات 
 كرقة العمؿ

 داخؿ المجمكعات 73 6.544 0.090

 المجمكع 75 6.602 -

 
0.672 

 
0.400 

 الدرجة الكمية بيف المجمكعات 2 0.056 0.028

 داخؿ المجمكعات 73 5.125 0.070

 المجمكع 75 5.181 -
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أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (10-4)        يتضح مف الجدكؿ 

α=0.05 في اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي، نحك استخداـ أكراؽ العمؿ، تعزل 

فقد كانت اتجاىات المعمميف كعمى اختالؼ سنكات خبراتيـ عالية، نحك . لمتغير سنكات الخبرة

استخداـ أكراؽ العمؿ في مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات 

(. 11-4)الحسابية إلجاباتيـ في مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية في الجدكؿ 

األعداد، كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية التجاىات معممي العمـك : (11-4)جدكؿ 
لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ تعزل لمتغير سنكات الخبرة 

 المجاؿ سنكات الخبرة العدد المتكسط الحسابي االنحراؼ المعيارم

أىمية أكراؽ العمؿ   سنكات1-4 21 3.93 0.43
  سنكات9-5 21 3.95 0.38 بالنسبة لمطالب

  سنكات فأكثر10 34 3.87 0.33

أىمية أكراؽ العمؿ   سنكات1-4 21 3.87 0.34
  سنكات9-5 21 4.04 0.39 بالنسبة لممعمـ

  سنكات فأكثر10 34 3.92 0.33

إعداد أكراؽ العمؿ   سنكات1-4 21 3.61 0.32
  سنكات9-5 21 3.76 0.31 كتطبيقيا

  سنكات فأكثر10 34 3.67 0.29

محتكل كمكاصفات   سنكات1-4 21 4.08 0.31
  سنكات9-5 21 4.00 0.25 كرقة العمؿ

  سنكات فأكثر10 34 4.05 0.31

 الدرجة الكمية  سنكات1-4 21 3.87 0.27

  سنكات5-9 21 3.94 0.27

  سنكات فأكثر10 34 3.88 0.25
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        كىذا يدؿ عمى أف المعمميف لدييـ اتجاىات ايجابية نحك أكراؽ العمؿ بغض النظر عف 

سنكات الخبرة، كيرل الباحث أف سبب ىذه النتيجة قد يعكد أف استخداـ أكراؽ العمؿ في المدارس 

.  الفمسطينية حديث كالخبرة فيو قميمة

        كبشكؿ عاـ لمكقكؼ عمى اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ 

أكراؽ العمؿ، استخرجت األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية التجاىات معممي 

العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ في مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية، كذلؾ 

(.  12-4)كما ىك كاضح في الجدكؿ 

األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية التجاىات معممي العمـك : (12-4)جدكؿ 

لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ في مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية  

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المجاؿ

 0.37 3.91 76 أىمية أكراؽ العمؿ بالنسبة لمطالب

 0.35 3.94 76 أىمية أكراؽ العمؿ بالنسبة لممعمـ
 0.31 3.68 76 إعداد أكراؽ العمؿ كتطبيقيا

 0.29 4.04 76 محتكل كمكاصفات كرقة العمؿ
 0.26 3.89 76 الدرجة الكمية

أف اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ  (12-4)يتضح مف الجدكؿ 

أكراؽ العمؿ كانت عالية، حيث بمغ المتكسط الحسابي التجاىاتيـ عمى الدرجة الكمية لمقياس 

، كقد كانت اتجاىاتيـ أعمى شيء في المجاؿ الخاص 0.26، مع انحراؼ معيارم 3.89الدراسة 

بمحتكل كمكاصفات كرقة العمؿ، فأىمية أكراؽ العمؿ بالنسبة لممعمـ، ثـ أىمية أكراؽ العمؿ بالنسبة 

. لمطالب، كأخيران كانت اتجاىاتيـ عالية أيضان في المجاؿ الخاص بإعداد أكراؽ العمؿ كتطبيقيا

        كلمعرفة اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ في 

فقرات الدراسة، استخرجت األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية التجاىات معممي 
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العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ في فقرات الدراسة، مرتبة حسب األىمية، 

(.  14ممحؽ )كذلؾ كما ىك كاضح في 
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الفصل الخامس 
 خالصة نتائج الدراسة

:- يمكف تمخيص نتائج ىذه الدراسة بالنقاط اآلتية        

 α)أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة        - 1

في متكسطات تحصيؿ طمبة الصؼ الثالث األساسي في مادة العمـك بيف المجمكعتيف  (0.05= 

 = α)كىي أقؿ مف مستكل الداللة  (P= 0.00)الضابطة كالتجريبية إذ كانت قيمة مستكل الداللة 

( 74.7)أم أف الفرؽ ذات داللة إحصائية ككاف المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية  (0.05

مما يدؿ عمى أف الفركؽ لصالح  (62.09)بينما المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة بمغ 

. المجمكعة التجريبية التي استخدمت أكراؽ العمؿ في عممية التعميـ 

( α =0.05) فركؽ ذات داللة إحصائية، عند مستكل الداللة دأظيرت نتائج الدراسة أنو تكج- 2

في متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية تعزل 

 α)كىذه قيمة أقؿ مف قيمة            (P = 0.048)إلى الجنس، حيث بمغت قيمة مستكل الداللة 

 =0.05 . )

في  (α= 0.05)أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة - 3

متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي في االختبار التحصيمي في مادة العمكـ تعزل إلى 

كىي أقؿ مف مستكل  (P = 0.000)نكع استخداـ أكراؽ العمؿ حيث بمغت قيمة مستكل الداللة 

أم أف الفرؽ ذات داللة إحصائية ككاف المتكسط الحسابي لممجمكعة  (α  = 0.05)الداللة 
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بينما المتكسط  (75.06)المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية الثانية  (73.01)التجريبية األكلى 

مما يدؿ عمى أف الفرؽ لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف مع  (62.09)الحسابي لممجمكعة الضابطة 

.  بركز فركؽ بسيطة بيف المجمكعتيف التجريبية لصالح المجمكعة الثانية

أكراؽ عمؿ الباحث أكراؽ )لـ تظير نتائج الدراسة أثران لمتفاعؿ بيف نكع استخداـ أكراؽ العمؿ - 4

إذ , كالجنس في متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي في مادة العمكـ (عمؿ الكزارة

مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في  (P = 0.494)كانت قيمة مستكل الداللة 

. متكسطات عالمات الطمبة في مادة العمكـ تعزل لمتفاعؿ بيف نكع استخداـ أكراؽ العمؿ كالجنس

في  (α= 0.05)أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة - 5

اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ تعزل لمجنس إذ كانت 

ككاف المتكسط  (α = 0.05)كىي أقؿ مف مستكل الداللة  (P= 0.011)قيمة مستكل الداللة 

كىذا يدؿ عمى أف الفركؽ ذات  (3.81)ككاف المتكسط الحسابي لإلناث  (3.96)الحسابي لمذككر 

. داللة إحصائية لصالح الذككر

لـ تظير نتائج الدراسة أثر لمتغير المؤىؿ العممي في متكسطات اتجاىات معممي العمـك - 6

( P=0.063)إذ كانت قيمة مستكل الداللة , لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ

مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ  (α = 0.05)كىي ليست ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

ذات داللة إحصائية في متكسطات اتجاىات معممي العمـك لمصؼ الثالث األساسي نحك استخداـ 

. أكراؽ العمؿ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

لـ تظير نتائج الدراسة أثر يعزل إلى الخبرة في متكسطات اتجاىات معممي العمـك لمصؼ - 7

كىي ليست  (P=0.672)إذ كانت قيمة مستكل الداللة , الثالث األساسي نحك استخداـ أكراؽ العمؿ
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، مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة (α = 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

. إحصائية في متكسط اتجاىات معممي العمكـ تعزل إلى الخبرة

 

:- مناقشة عامة

        يتضح مف خالصة النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا مف ىذه الدراسة، أف ىناؾ فركقان دالة 

إحصائيا في متكسطات عالمات طمبة الصؼ الثالث األساسي، في مادة العمـك بيف المجمكعتيف 

الضابطة كالتجريبية، ككانت لصالح المجمكعة التجريبية التي تستخدـ أكراؽ العمؿ، ككذلؾ فركقان 

إلى نكع استخداـ أكراؽ العمؿ، ككانت لصالح المجمكعة التجريبية الثانية، كالتي استخدمت أكراؽ 

كلـ تظير فركقان ذات داللة إحصائية في تحصيميـ تعزل إلى الجنس، أك إلى التفاعؿ . عمؿ الكزارة

بيف نكع أكراؽ العمؿ كالجنس، كما أظيرت النتائج كجكد فركقان دالة إحصائية في متكسطات 

اتجاىات معممي العمكـ، نحك استخداـ أكراؽ العمؿ تعزل إلى الجنس، ككانت لصالح الذككر، كعدـ 

كجكد فركقان دالة إحصائيا في متكسطات اتجاىات معممي العمكـ لمصؼ الثالث األساسي، نحك 

. استخداـ أكراؽ العمؿ تعزل إلى المؤىؿ العممي، أك إلى الخبرة

        كعمى ضكء ىذه النتائج تبيف لمباحث تفكؽ طريقة استخداـ أكراؽ العمؿ في مادة العمكـ، 

لطالب الصؼ الثالث األساسي، عمى طريقة التدريس بدكف استخداـ أكراؽ العمؿ، ككاف ليذه 

األكراؽ األثر الكبير في رفع مستكل تحصيؿ الطمبة، كالتغّير االيجابي في اتجاىات المعمميف نحك 

لذلؾ فقد استطاعت ىذه الدراسة، اإلجابة عف األسئمة المطركحة كتحققت . استخداـ أكراؽ العمؿ

. أىدافيا
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التوصيات 

:- في ضكء النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث يكصي بما يأتي

إعداد كتكفير أكراؽ عمؿ مختمفة المستكيات لمختمؼ المكاضيع العممية، كلجميع المراحؿ  -

. التعميمية

عمؿ برامج كدكرات تدريبية لممعمميف كالمعممات، عمى كيفية إعداد أكراؽ العمؿ كاستخداميا  -

 .كمتابعيا

ضركرة تنمية اتجاىات أكثر ايجابية، نحك استخداـ أكراؽ العمؿ لدل المعمميف كالمعممات،  -

 .مف خالؿ الزيارات اإلشرافية لممدارس كتقميؿ العبء الكظيفي ليـ

 . االىتماـ بإعداد أكراؽ العمؿ كاستخداميا -

.  متابعة أكراؽ العمؿ أكاُل بأكؿ كباستمرار -

. تفعيؿ دكر أكلياء األمكر في تنفيذ أكراؽ العمؿ البيتية -

.  إعداد أكراؽ عمؿ مختمفة المستكيات لممكضكع نفسو -

إجراء المزيد مف الدراسات الختبار فاعمية أكراؽ العمؿ، في تدريس مادة العمـك لمختمؼ  -

. الصفكؼ الدراسية

 . القياـ بدراسات حكؿ اتجاىات الطمبة نحك استخداـ أكراؽ العمؿ في العممية التربكية -

كتنمية التفكير اإلبداعي لدل , القياـ بدراسات حكؿ أىمية أكراؽ العمؿ عمى حؿ المشكالت -

 .الطمبة

 .عمؿ دراسات حكؿ خصائص أكراؽ العمؿ، كتكظيفيا في التعميـ العالجي -

 .إجراء دراسات حكؿ فاعمية تضميف أكراؽ العمؿ لأللعاب التربكية -
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