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 المستخلص : 

 طالب  لدى إلعدادها الالزمة والفنيات  العمل أوراق بفكرة الوعي جوانب هدف البحث الحالى إلى التعرف على 
  ، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفى الخبراء  نظر  وجهة  من  التربية  بكلية  االجتماعية  الدراسات 

الفنيات الالزمة إلعداد في إعداد أداة استبانة تضمنت محورين األول جوانب الوعي بفكرة أوراق العمل، والثاني  
وتم عرضها إلكترونيا على عينة الدراسة، وعددها  ،  بكلية التربية  الدراسات االجتماعية  طالب    لدىأوراق العمل  

االجتماع   (33) الدراسات  تدريس  المناهج وطرق  خبراء  التربية  من  بكليات    -   شمس  عينفي جامعات:  ية 
 جنوب   -المنيا   - السادات   -  طنطا  -  الفيوم  -    المنصورة  -  المنوفية  -  الزقازيق    -أسيوط    –  االسكندرية
  )المملكة العربية السعودية(   الجوف   -السلطان قابوس )سلطنة عمان(    –  مطروح   -أسوان    -سوهاج    -   الوادي
جوانب الوعي نتائج إلى أن كل  ال  توصلت وقد  ومعلمي الدراسات االجتماعية الخبراء بوزارة التربية والتعليم،    ،

أن  توصلت النتائج إلى  كما  عينة الدراسة.  فراد  أمن وجهة نظر  وبدرجة كبيرة  كانت مهمة    بفكرة أوراق العمل
يشير إلى  وهذا  عينة الدراسة،  نظر  من وجهة  كبيرة  كانت مهمة وبدرجة  وراق العمل  أعداد  ال   الالزمةكل الفنيات  

  الدراسات  طالب   لدىأهمية تقدير عينة الدراسة لجوانب الوعي بفكرة أوراق العمل، والفنيات الالزمة إلعدادها  
 . التربية بكلية االجتماعية

 . الدراسات االجتماعية  – وجهة نظر -فنيات    –:  أوراق العمل الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The present research aims to identify aspects of awareness of the idea of worksheets 

and the techniques required to prepare them for students of social studies at faculty 

of Education from the experts’ point of view. In order to achieve this aim, the 

descriptive method was used in preparing a questionnaire tool which included two 

themes, the first of which is the aspects of awareness of the idea of worksheets, and 

the second is the techniques required to prepare worksheets for students of social 

studies at faculty of Education, and it was presented electronically to the sample of 

survey, which is (33) experts in curricula and methods of teaching social studies at 

faculties of education in universities of :  

Ain Shams -Alexandria - Assiut - Zagazig - Menoufia - Mansoura - Fayoum - Tanta 

- Sadat - Minya - South Valley - Sohag - Aswan - Matrouh - Sultan Qaboos 

(Sultanate of Oman) - Al Jawf (Kingdom of Saudi Arabia), social studies teachers 

and experts in Ministry of Education. The results have concluded that all aspects of 

awareness of the idea of worksheets were highly important from the point of view 

of the sample of survey. The results have also found that all techniques required to 

prepare the worksheets were highly important and from the point of view of the 

sample of survey, and this indicates the importance of the survey sample's 

appreciation of aspects of awareness of the idea of worksheets, and the techniques 

required to prepare them for students of social studies at faculty of Education. 

Key words: worksheets - techniques - point of view - social studies. 

mailto:hussainbaset@svu.edu.eg
mailto:ezzawad2020@gmail.com


 ا.د حسني محمد أ محد عبدالباسط ) اخلرباء   نظر   وهجة   من   )   الرتبية   بلكية   الاجامتعية   ادلراسات   طالب   دلى   لإعدادها   الالزمة   والفنيات   العمل   أ وراق   بفكرة   الوعي   جوانب 

 

جمةل علمية حممكة تصدر بصفة دورية        --- جمـــــــــــةل امجلعية الرتبوية لدلراســــــــــات الاجمتــــاعية    

127 
 

  لدراسات االجتماعية طالب ا جوانب الوعي بفكرة أوراق العمل والفنيات الالزمة إلعدادها لدى 
 . )من وجهة نظر الخبراء  (بكلية التربية 

 إعداد
 ا.د حسني محمد أ محد عبدالباسط 

 أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية 
جامعة جنوب الوادي  -كلية التربية بقنا   

hussainbaset@svu.edu.eg  

 د. محمد أ محد عبد الرمحن عبدللا 
 الدراسات االجتماعية مدرس المناهج وطرق تدريس

جامعة جنوب الوادي -كلية التربية بقنا     

 Mohamed2 @svu.edu.eg 
 

 أ  . عــز عــوض أ مـيـن محمد 
 باحث ماجستير تخصص المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية 

جامعة جنوب الوادي   -كلية التربية بقنا   
   ezzawad2020@gmail.com  

 مقدمة البحث ومشكلته: 
تشههد السها ة التربوية في مختلد دول العالم  راكاغ رير تقليدياغ لتطوير مختلد جوانب العملية التعليمية،       

ويعد تطوير أداء وممارسههههههههههات المعلم أ د أبرز هذ  الجوانب، و لل بتطوير المهارات والمعارف التي يحتاجها  
 المستهدفة في المقررات التدريسية.المعلم لمساعدة طالبه على النجاح في تحقيق مخرجات التعلم 

وُتعد الدراسههههههههههات االجتماعية أ د المقررات الدراسههههههههههية  ات الطبيبية الخاصههههههههههة لكونها ترب  بين البعدين       
الزماني والمكاني ولكونها المسئول األول عن تنمية المعارف والمهارات والقيم الالزمة إلعداد المتعلمين ليكونوا 

 تمعهم.مواطنين صالحين في مج
مكنه  س، و لل بما يُ لذا ُيعد معلم الدراسههات االجتماعية بحاجة مسههتمرة لتطوير معارفه ومهاراته في التدري     

  وممارسهههههاته التدريسهههههية الالزمة في إةارة دافبية طالبه للتعلم وتمكينهم من تحقيق نواتج التعلم  داءآمن تطوير  
 الالزمة إلعدادهم لسوق العمل.

سههههههههههههههتههدف تنميهة مههارات المعلمين في تأ هد المواد التعليميهة التي  Work Sheets راق العمهل   وٌتعهد أو      
 وموجهاغ   ومنسههههههههقاغ  إعدادها واسههههههههتخدامها في مختلد المواقد التعليمية، و لل لدورها في جعل المعلم مصههههههههمماغ 

للمواقد التعليمية وفق نواتج التعلم المسههتهدفة منها، ووفق مصههادر التعلم المتا ة، ووفق قدرات   ومقيماغ  ومنفذاغ 
ومهارات وخبرات المتعلمين السههابقة، كما ترير أوراق العمل دور الطالب ليكون نشهه  ومتعاون ومتحدق ومقيم  

 .  لنفسه ولزمالئه في المواقد التعليمي
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العمل في المواقد التعليمية بعامة ومواقد تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية  وعلى الررم من أهمية أوراق       
بخهاصههههههههههههههة ، إال أن هنهات قلهة في الكتهابات التربوية التي تنهاولت مافيهة أوراق العمهل والفنيهات الالزمة إلعدادها 

 واستخدامها. 
 الدراسات  طالب  لدىراق العمل الفنيات الالزمة إلعداد أو   من هنا يسعي البحث الحالي إلى التعرف على     

 .التربية بكلية االجتماعية
 حساس بمشكلة البحث :  اإل

يكاد يتفق المختصهين في مجال تعليم وتعلم الدراسهات االجتماعية، أنه ما زالت هنات نمطية في تدريس  
االجتماعية في الدول المتقدمة  الدراسههههات االجتماعية في المدارس الحكومية والعامة مقارنة بتدريس الدراسههههات 

والمدارس الدولية، األمر الذي يترتب عليه قلة اهتمام الطالب واقبالهم على تعلم الدراسههههات االجتماعيةم األمر 
 الذى ينعكس سلبغا على تحقيق األهداف المنشودة منها.

سهههههههههههههههاليههب  ومن هنهها تم االطالع على األدبيههات والههدراسهههههههههههههههات واالتجههاهههات التي نههادت بههاسههههههههههههههتخههدام األ
واالستراتيجيات التدريسية الفعالة التي تحفز الدافبية لدى الطالب في اإلقبال على منهج الدراسات االجتماعية  

 والرغبة في تعلمها. 
ومن االتجهاههات الحهديثهة في تطوير المنهاهج وطرق تعليمهها ضههههههههههههههرورة التحول من مفهوم التهدريس إلى 

لى مجرد اإلنصهههههههات للمعلم إلى التعلم النشههههههه  القائم على المشهههههههاركة مفهوم التعلم، والتحول من التعلم القائم ع
 النشهههههههطة، وتنمية اإليجابية المشهههههههاركة خالل من التعلم على المتعلمين اإليجابية للمتعلم.التحول الذى يحث 

( ولكي يكون التعلم نشههههههههههههههطهاغ ينبري أن 69م ٢٠١٠المعرفيهة.) محمهد  مهاد هنهديم والجوانهب  لهديهم المههارات 
ينهمل المتعلمون في العمل التجريبي الذي يتطلب منهم أن يستخدموا مهاراتهم العلمية والعملية فيما يتعلق بما  

 (.٢3م  ٢٠٠٥يتعلمونه و بشكل منظم )كوةر كوجل م 
ويتطلب االسههههههههههتخدام األمثل للتعلم النشهههههههههه  معلم يمتلل مهارات إعداد إنتاج واسههههههههههتخدام المواد التعليمية  

أوراق العمهل أ هد أدوات مواد التعلم التي تعتمهد على مشههههههههههههههاركهة المتعلمين للعمهل اليهدوي و براز   المختلفهة .وتعهد 
مهاراتهم في إعدادها واسهههههههههههههتخدامها والذى بالضهههههههههههههرورة يعود بالنفص على العملية التعليمية خاصهههههههههههههة في مجال 

 الدراسات االجتماعية.
 العمل في تدريس الكيمياء والمقررات  باسهتخدام أوراق Celiklar, 2010)وقد أوصهت دراسهة سهيليكالر )

 لما لها من خصائص تجعل الطالب أكثر فاعلية وأكثر استيعاباغ.  المختلفة
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( إلى أن اسهتخدام    Nagihan, Sevil, Alipasa, 2011وأشهارت دراسهة ناجيهان، وسهيفيل، وأليباسها )
 العملية التعليمية. أوراق العمل يجعل الطالب يتمتعون بالنشاط ويكونون أكثر فاعلية أةناء 

إلى اسههههههتخدام أوراق العمل في دراسههههههة الوةائق التاريخية         Ozge,2012)كما أوصههههههت دراسههههههة أوزجى)  
من  يههث سههههههههههههههمههاتههها المههاديههة والمحتوى بحيههث تحتوي ورقههة العمههل على أسههههههههههههههئلههة  ول نوع النص واسههههههههههههههمههه             

 وتاريخه ومكانه ومؤلفه وقراءة وتحليل النص الرئيسي.
( إلى أن أوراق  (Wiwik, Sumarmi, Sugeng,2016ويويل ، سهومارمي ، سهوجينج   شهارت دراسهةوأ

العمل في  ال ُ سهههن اعدادها واسهههتخدامها من الممكن أن تكون قادرة على تطوير الخبرات الجررافية للطالب 
  و لل من خالل أوراق العمل الجررافية والتي بينت استجابات الطالب نحو تعلم الجررافيا.

في تحسهين مواقد تعليم وتعلم المقررات العمل  كما توصهلت بع  الدراسهات إلى فاعلية اسهتخدام أوراق  
إلى فاعلية اسهتخدام اوراق العمل في تنمية بع   التى توصهلت   (٢٠١٢الدراسهية، ومنها دراسهة محمد عثمان )

 ,Nur Endah) و يني ، وريتنوالمههارات العلميهة للطالب مقهارنهة بهالطريقهة التقليهديهة. ودراسهههههههههههههههة نور إنهد  ،  
Enni, Retno, 2013في تحقيق نواتج التعلم المرتبطة   لية اسههههههههتخدام أوراق العمل( التي توصههههههههلت إلى فاع

 بتنمية النظرة الثاقبة لدى الطالب في دراسة وتحليل المواقد المباشرة. 
اهج وطرق التدريس بخاصههة،  وبتعميق البحث في قواعد البيانات التربوية العربية بعامة وفي مجال المن 

فتيات إعدادها واسههتخدامها، وخاصههة في تعليم   وأالتي تناولت مافية أوراق العمل  تبين وجود ندرة في البحوق 
 وتعلم الدراسات االجتماعية.  

وللتحق أكثر من مشهههههههكلة البحث تم االطالع على توصهههههههيفات مقررات المناهج وطرق التدريس لطالب 
المتا ة على البوابات االلكتروتية لبع  كليات التربية. وقد تبين ندرة  تضههههههههههمين هذ  الدراسههههههههههات االجتماعية  

 المقررات موضوعات عن فنيات إعداد أوراق العمل في التدريس.
  تحديد مشكلة البحث : 

 الدراسههههههههههات  طالب  لدىتتحدد مشههههههههههكلة البحث بوجود قصههههههههههور في الفنيات الالزمة إلعداد أوراق العمل 
  .التربية بكلية االجتماعية

 أسئلة البحث: 
 : األسئلة التاليةتحددت أسئلة البحث في 

 ؟  التربية  بكلية  االجتماعية الدراسات  طالب  لدىجوانب الالزمة للوعي بفكرة أوراق العمل الما  -١
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 ؟  التربية بكلية االجتماعية الدراسات  طالب  لدىالفنيات الالزمة إلعداد أوراق العمل  ما -٢
 الدراسههههههههات  طهههههههالب  لهههههههدىتقهههههههديرات عينهههههههة البحهههههههث لدرجهههههههة أهميهههههههة أبعهههههههاد أداة الدراسهههههههة ككهههههههل مههههههها  -3

 ؟ التربية بكلية االجتماعية
   هداف البحث:أ

 :األهداف التاليةيسعى البحث الحالي إلى تحقيق 
 .التربية بكلية االجتماعية الدراسات  طالب ى انب الوعي بفكرة أوراق العمل لد تحديد جو  .١
 .التربية بكلية االجتماعية الدراسات  طالب  لدىتحديد الفنيات الالزمة إلعداد أوراق العمل  .٢
 الدراسههههههات  طههههههالب  لههههههدىتقههههههديرات عينههههههة البحههههههث لدرجههههههة أهميههههههة أبعههههههاد أداة الدراسههههههة ككههههههل تحديههههههد  .3

 .التربية بكلية االجتماعية
 أهمية البحث:   

 االعتبارات التالية:  منتنبص أهمية البحث 
مواكبة االتجاهات التعليمية في الدول المتقدمة والمدارس الدولية التي تنادي بتنمية أداء المعلمين قبل  •

 تدريس الدراسات االجتماعية.  ل مة في فنيات إعداد اوراق العملوأةناء الخد 
طار نظري يدعم رفص الوعي بفكرة أوراق العمل، وفنيات إعدادها في التعليم والتعلم بشكل عام  اتقديم   •

 وتعليم وتعلم الدراسات االجتماعية بشكل خاص. 
توجيه اهتمام البا ثين إلى إعداد دراسات جديدة تهتم بتطوير إعداد واستخدام أوراق العمل في تعليم   •

  طالب لوتعلم الدراسات االجتماعية في مرا ل التعليم العام والتعليم الجامعي، وبرامج التنمية المهنية  
 .      التربية بكلية  االجتماعية الدراسات 

  التربية   بكلية االجتماعية  الدراسات   طالب ة للوعي بفكرة أوراق العمل لدى  الجوانب الالزمتقديم قائمة ب •
 قد تسهم تطوير برامج إعداد معلم الدراسات االجتماعية بكليات التربية. ، 

، قد    التربية  بكلية  االجتماعية  الدراسات   طالب   لدىعداد أوراق العمل  الالزمة إلفنيات  تقديم قائمة بال •
 إعداد معلم الدراسات االجتماعية بكليات التربية. تسهم تطوير برامج 

 ي المحددات التالية: فات البحث الحالي د محد تمثلت  محددات البحث:
: مجموعههههة مههههن خبههههراء تعلههههيم وتعلههههم الدراسههههات االجتماعيههههة فههههي مصههههر وعههههدد مههههن المحدددددد البشددددري  •

 الدول العربية.
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 االجتماعيهههههة الدراسهههههات  طهههههالب  ىلهههههد : الفنيهههههات الالزمهههههة إلعهههههداد أوراق العمهههههل المحددددددد المو دددددوعي •
 .التربية بكلية

 منهج البحث:
الفنيات الالزمة جوانب الوعي بفكرة أوراق العمل و يتبص البا ث الحالي المنهج الوصههههههههفي م و لل لتحديد  

 .التربية بكلية االجتماعية الدراسات  طالب  لدى هاإلعداد 
 مصطلحات البحث : 

 :  الوعي
وشعورهم بالمعني الدقيق ألوراق العمل وخصائصها وأهميتها    بكلية التربية  الدراسات االجتماعية  طالب دراية  

 في تعليم وتعلم الموضوعات الدراسية.   
 :   أوراق العمل 
لتوفير فرص  تقتصر على موضوع وا د، لها تصميم مثير ، تتضمن مهام وأسئلة، يعدها المعلم  مواد تعليمية  

في فترة زمنية قصيرة، ويجد الطالب متعة في القيام بها وتحقيق  الدراسات االجتماعية    متنوعة للطالب لتعلم
 وفق مبادئ التعلم النش .النواتج 
 :  الفنيات

قائمة على نواتج التعلم  إلعداد أوراق عمل التربية بكلية االجتماعية الدراسات طالب زمة لالمهارات الدقيقة الال
 ومثيرة الهتمام الطالب .

 البحث:  إجراءات
                         البحههههث، ويمكن عرك  لههههل تفصههههههههههههههيليهههها على    أسههههههههههههههئلههههةالبحههههث في اإلجههههابههههة عن    إجراءات تحههههددت  
 النحو التالي :

 النظري :  أواًل: اإلطار
تم القيهام بهدراسههههههههههههههة نظريهة عن أوراق العمهل من  يهث: مهاهيتههام مميزاتهها م أهميتهها م معهايير إعهدادهها م 
فنيات إعدادها واسهتخدامها في تدريس الدراسهات االجتماعية م وكفايات المعلم السهتخدامها، ويمكن عرك  لل  

 على النحو التالي: 
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   ماهية أوراق العمل:
ُتعد أوراق العمل من األدوات الحديثة التي باتت تشههههههههههههرل بال الكثير من خبراء التربية والمهتمين بتنمية  

ومن هذ  طرائق التدريس الفعالة لذا تعددت تعريفاتها على  سهههههب ما يحققه هذا االسهههههلوب من أهداف تربوية.  
 التعريفات ما يلي : 

أوراق مصههههههههممة بواسههههههههطة المعلم يتم    نهاأ( ب١٠م  ٢٠١٢مد عثمان يوسههههههههد عباس )يعرفها مح •
قوم المعلم بدور المرشهههههههههد يتسهههههههههليمها للطالب إلنجاز مهارات بعد تنفيذ إرشهههههههههاداتها وتعليماتها و 

 والموجه للطالب.  
( بأنها المواد التعليمية  Demircioglu, Atasoy,2006,71يعرفها ديميرسهههههههيجولو و أتاسهههههههو ) •

م والتي يمكن  ما  السهههلوكيات المتعلقة بموضهههوعالتي تتضهههمن مهام محددة بتعليمات ألداء بع  
اسههههههتخدامها داخل وخارج الفصههههههول الدراسههههههية لضههههههمان التعلم الفردي والنشهههههه   و لل من خالل 

  تطبيقها على الطالب خالل جميص المرا ل التعليمية.
( بهأنهها   TEFLnet,2021يعرفهها موقص تهدريس اللرهة االنجليزيهة كلرهة أجنبيهة في كهامبريهدج ) •

صههههههفحة من الورق ُتعطي من المعلم إلى الطالب، تتضههههههمن قائمة من المهام أو األسههههههئلة التي  
على الطالب انجهازهها او اإلجهابهة عنهها، وتسههههههههههههههتخهدم في تهدريس كهل المقررات الهدراسههههههههههههههيهة مثهل 
الرياضهههههههههيات والعلوم واللرات والفنون والموسهههههههههيقى والتاريا والجررافيا والدراسهههههههههات االجتماعية،  

وضههههوع وا د أو جزء من موضههههوع، لها تصههههميم مثير لالهتمام، ويجد الطالب وتقتصههههر على م
 متعة في القيام بها، ويمكن أن تنجز في فترة زمنية قصيرة إلى  د ما.

عبارة عن صههههههههفحة تم إعدادها ( بأنها  Collins Dictionaries,2021)كولينز   يعرفها قاموس •
ا للتمارين المصههههممة  معرفة الطالب وفهمه لتحسههههين  من قبل المعلم أو متخصههههصههههين  خصههههيصههههغ

 .م ١966، وكانت  استخدامها في التعليم منذ عام لموضوع معين
 :ستخالص أن أوراق العمل تتصد بكونهايمكن ا السابقة من التعريفات 

  .تقتصر على موضوع وا د مواد تعليمية  •
 .معتدلة من  يث  جم وكثافة األفكار •
 الموجهة للطالب.تتضمن قائمة من المهام أو األسئلة  •
 تطلب من الطالب انجاز المهام أو اإلجابة عن األسئلة. •
 .الطالب لها تصميم مثير الهتمام  •
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 .الطالب متعة في القيام بها يجد  •
 .يمكن أن تنجز في فترة زمنية قصيرة إلى  د ما •
 .خارج الفصول الدراسية وأداخل د التعليمية التي تتم تستخدم في المواق •
 وفق مبادئ التعلم النش . للتعلمفرص متنوعة  للطالب وفر ت •

 من هنا يعرف البحث الحالي أوراق العمل بأنها :  
لتوفير  ، يعدها المعلم سهئلةتقتصهر على موضهوع وا د، لها تصهميم مثير ، تتضهمن مهام وأمواد تعليمية  

فترة زمنية قصههههههههيرة، ويجد الطالب متعة في القيام بها  في فرص متنوعة للطالب لتعلم الدراسههههههههات االجتماعية  
 وفق مبادئ التعلم النش .وتحقيق النواتج 

 أنواع أوراق العمل: 
  أنواع. ومن هؤالء محمههد عبههد الكريم الطراونههة  ةيرى عههدد من البهها ثين والمهتمين أن ألوراق العمههل عههد 

تتنوع  سههههههههههههب الهدف منها، فقد تهدف إلى التقويم الذاتي للمتعلم  العمل  ( الذي يرى أن أوراق  374م  ٢٠٠9)
بعد قراءة نص معين، أو تهدف إلى قيام المتعلم بنشهههههههههاط معين الكتشهههههههههاف معرفة محددة، ويجري ترتيب هذ  

 األنواع من أوراق العمل  سب مناسبتها لقدرات المتعلمين. 
 لعمل عدة أنواع هي كما يلي :  ا( أن ألوراق 6م ٢٠٠٠د )خالد محمو كما يرى 

أوراق عمل االسئلة : وتتعلق هذ  بنص من الكتاب المدرسي يتم تدوينه على ورقة العمل، ويتبص   -١
 النص مجموعة من أسئلة التقويم الذاتي يجيب عنها الطالب بعد كتابته للنص المكتوب.

تقويم  اتي بحيث يجيب عنها الطالب من جميص النصوص،  أوراق عمل التدريب: وتشمل على أسئلة   -٢
 فهي تعمل على رب  النصوص بعضا ببع . 

مجتمعة ويستخدم فيها الطالب الأوراق عمل النشاط : وتتضمن نشاطات  ات عالقة بالنصوص   -3
اوراق عمل مختلفة من نوع االسئلة والتدريب للقيام بالنشاط وتعمل أوراق العمل هذ  على تعزيز  

 الطالب.  تعلم
وتضههههههم   سههههههب عههههههدد المشههههههاركيناألول : ويصههههههند البحههههههث الحههههههالي أنههههههواع أوراق العمههههههل إلههههههى أربعههههههة أنههههههواع 

 سههههههب أليهههههة أداء المهههههههام التههههههي ، الثههههههاني: أوراق العمههههههل الجماعيهههههة  -أوراق العمهههههل الفرديههههههة  :نهههههوعين همهههههها 
ورقههههة العمههههل الكتابيههههة  - ورقههههة العمههههل العمليههههة - ورقههههة العمههههل الكتابيههههة، وتضههههم ةالةههههة أنههههواع هههههي : تحتويههههها
ورقههههههة  - : ورقههههههة العمههههههل القبليههههههة، وتضههههههم ةالةههههههة أنههههههواع هههههههي سههههههب توقيههههههت اسههههههتخدامها، والثالههههههث: والعمليههههههة
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: ورقههههة العمههههل ، وتضههههم نههههوعين همهههها سههههب مكههههان تنفيههههذهاالرابههههص و ، ورقههههة العمههههل البعديههههة - العمههههل المر ليههههة
 . (1)كما بالشكل . و لل ورقة العمل المنزلية -  داخل الصد

 
  .( : يو ح أنواع أوراق العمل كأداة لتعليم وتعلم الدراسات االجتماعية1شكل )      

 صند إلى أربعة أنواع هي كما يلي:  أن أوراق العمل تُ  (1ح من الشكل )يتض 
 حسب عدد المشاركين: (1)

: تستخدم أوراق العمل الفردية لتدريب المتعلمين على المهارات العملية )أ( أوراق العمل الفردية  •
لمعرفة الفروق الفردية لديهم ولذلل يكون نوع االسئلة فيها  و ظهار األداء الخاص والمقتر ات والفردية 

 موضوعية سريعة وأسئلة العصد الذهني وأسئلة التجارب الذاتية .
: تستخدم أوراق العمل الجماعية لتكوين ألفة بين المجموعة وعند الحاجة   أوراق العمل الجماعية )ب(  •

إلى مجهود جماعي تعاوني وكذلل في الحاجة إلى مهارات متعددة ، وتكون نوع االسئلة متمثلة في  
 إعداد تقرير أو إعداد خطة أو دراسة نص أو  ل مشكلة أو إعداد عرك أو مشروع .

 تويها: حسب ألية أداء المهام التي تح (2)
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تستخدم في تدريس الموضوعات النظرية وسرد المعلومات وكذا مناقشة اآلراء    )أ( ورقة العمل الكتابية:
واالتجاهات وعلى  لل يقوم المعلم بعرك نص معين ودراسته وتحليل افكار  ، وتتنوع اسئلتها  ول  

 دراسة نص أو مشكلة و عداد خطة أو تقرير . 
خدم في تدريس الموضوعات  ات الطابص العملي والتي تحتوى على  تست  )ب( ورقة العمل العملية:

 ن تنفيذ مشاريص أو تجارب علمية . ع مهارات تركيب أو تجهيز وتكون اسئلتها عبارة  
وهى التي تعتمد على تدريب معين سواء رسم خريطة أو اتجاهات   )ج( ورقة العمل الكتابية والعملية:

ناصر الخريطة  بشكل نظري والتحدق عن أهميتها وكذا  أصلية أو فرعية وفى  ات الوقت عرك ع
عناصرها وكل  لل على سبيل المثال ال الحصر فورقة العمل يمكن استخدامها في تدريس المقررات 
المختلفة ، فإن كانت ورقة العمل عملية اعتمدت على التدريب المنوط به سواء تمرين رياضياتي أو  

 رشادات  ول نتائج التنفيذ.تجربة في المعمل مثالغ مص مجموعة إ
 حسب توقيت استخدامها:  (3)

تستخدام ورقة العمل القبلية في بداية الفصل الدراسى لمراجعة ما سبق دراسته   ورقة العمل القبلية:)أ(  
وال سيما في الموضوعات  ات المستويات المتسلسلة أو  ات الصلة بخبرات سابقة وتكون نوع االسئلة  

ليست تفصيلية  كما تتعلق بالمحتوى التعليمى للموضوع الحالى م أو ما قبله  فيها تناقش أمور عامة و 
 ، كما انها قصيرة ال تحتاج إلى تعمق . 

المرحلية:)ب(   العمل  أو   ورقة  المتعددة،  العناصر  الموضوعات  ات  في  وتستخدام  التكوينية  أو 
ف الموضوع كما يصلح لها  المهارات المتعددة ويمكننا صيارة االسئلة فيها مرتبطة بهدف من أهدا

 أى نوع من االسئلة االخرى .
تستخدم ورقة العمل البعدية فيمكن استخدامها في التطبيق النهائى للدرس   ورقة العمل البعدية:)ج(  

أو مراجعة و دة معينة أونهاية الفصل الدراسى  وتكون اسئلتها متنوعة ومرتبطة بأهداف الو دة أو  
 الفصل الدراسى .

 تنفيذها:  حسب مكان  (4)
تستخدام داخل الصد أو المعمل عندما تكون االسئلة موضوعية قصيرة    )أ( ورقة العمل داخل الصف:

 و جاباتها قصيرة أو دراسة مشكلة بسيطة أومهارة عملية قصيرة . 
اجنا إلى معلومات  يتمثل ورقة العمل المنزلية استخدامات من اهمها ا ت   )ب( ورقة العمل المنزلية:

زيارة ميدانية أو تجربة تحتاج المتابعة إلى عدة أيام أو استعداد مسبق وتكون اسئلتها    ومصادر أو
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عبارة عن:) تمثيل أدوار، مقاليه ، دراسة نص طويل أو مشكلة مطولة ، تقارير وملخصات، تنفيذ  
 مشاريص (. 

 أهمية استخدام أوراق العمل في تدريس الدراسات االجتماعية:  
( إلى أن استخدام أوراق العمل في المواقد التدريسية يعد أمر مهما   3١م  ١99٢أشار أبوبكر عابدين )

و لل لكونها تتصهههههد بالخصهههههائص التي تجعلها قادرة على : مسهههههاعدة الطالب في اسهههههترالل  واسهههههه المختلفة  
ة التي  تسههههههههههههههاعهد في فهم تنمى مههارات الطهالهب المتنوعه  -تسههههههههههههههاعهد الطهالهب على إبراز مههاراتهه    –أةنهاء التعلم 

 تساعد الطالب على الرب  بين الجانب النظري واألدائي للمهارة.  -محتوى المنهج 
توفر الوقهت للمعلم للقيهام بتنميهة مههارات   وراق العمهلأن أ( إلى ٢7م  ٢٠١٢كمها أشههههههههههههههار محمهد عثمهان )

  الطالب،  يث يتفرغ المعلم لإلشراف على أداء طالبه وتوجيههم أةناء التعلم .
كما تتمثل أهمية أوراق العمل في تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية في كونها تتيح للطالب فرص متنوعة       

للرب  بين المعلومات النظرية والتطبيقات العملية في تعليم وتعلم موضوعات الدراسات االجتماعية مثل استخدام  
 دوين مسميات الظاهرات عليها.  وت ئرسوم التخطيطة والتوضيحية والخرااليد في إعداد ال

 مميزات أوراق العمل: 
(  في أن أوراق العمهل تتميز بتحرير المعلم من كثير  ١68،  ١998يرى توفيق مرعى و محمهد الحيلهة )

من األعمال والسههههههههلوكيات الروتينية التي تدعوا الى الملل، وتوفر وقت وجهد المعلم مما يمكنة من اتا ة وقت 
 وي القدرات المنخفضة في تحقيق نواتج التعلم، كما أنها أقل كلفة في مواد التعليم. أكثر لمساعدة الطالب   

( بهأنهه يسههههههههههههههههل تطبيق أوراق العمهل في الصههههههههههههههد العهادي ، و مكهانيهة  9م  ١993كمها يري نمر الظهاهر )
 ا تطبيقها في الظروف المدرسهههية المحكومة ببرنامج مدرسهههي ةابت، و تسهههمح للمتعلم بالتقييم الذاتي خاصهههة  إ

  كانت اوراق العمل المعدة مرفق بها مفتاح للتصحيح.
ي تجعلها تمتلل  كما توصهههههههههل البحث الحالي إلى أن أوراق العمل تتصهههههههههد بالعديد من الخصهههههههههائص الت

 :  فهىات في مواقد تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية، العديد من المميز 
عل المعلم يقوم بدراسهههههههههة المنهج  تسهههههههههاعد المعلم على إعادة تنظيم مادة الكتاب المدرسهههههههههي، وتج •

 المقرر ومن َةم يكون أكثر قدرة على تنظيم المحتوى  سب  اجات التالميذ.
تسهمح لكل طالب بأن يتعلم  سهب قدراته مص مراعاة تحقيق اهداف كل ورقة عمل، تسهمح بتدريب الطالب على   •

 ة المعنى.ممارسة عمليات عقلية تعد  ات أهمية خاصة في تحقيق نتاجات تعليمية قوي
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نمى مهارات التعلم الذاتي للطالب مثل: تحديد أوجه الشههههههههههبه واالختالف بين األشههههههههههياء واآلراء ت •
واألفكار) التفكير التركيبي ( وتنظيمها وتقديم الدليل والشههواهد والحكم عليها ) التفكير التقويمي(  

 و يضاح األفكار الرئيسية والمقارنة بينها.
 الحقائق واألفكار  ول موضوعات معينة. تسمح بتدريب الطالب على جمص •
تتيح للطالب الفرصهههههههههههههههة الكهافيهة للقيهام بمههام التقييم الهذاتي وتقيم أداء األقران في تنفيهذ المههام   •

 المطلوبة في مواقد تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية. 
 معايير إعداد أوراق العمل في مجال الخبرات التعليمية. 

خدام أوراق العمل في التعليم  ( بع  القواعد العامة الست١998،١7٠ دد توفيق مرعي ولطفى الحيلة )
تسههههههههههههههاعهد  ن  وأوالتعلم مثهل : أن تكون التوجيههات المعطهاة للقيهام بهاألعمهال المطلوبهة واضههههههههههههههحهة ومحهددة بهدقهة،  

نشاطات متنوعة  على  أن تحتوي أوراق العمل  و لطالب على تحقيق الهدف، لموارد المتوفرة  الالخبرات المقتر ة و 
 ن أوراق العمل أوراق أضافية بها مفتاح لإلجابات الالزمة.تراعي النكايز في أنماط التعلم، تضمي

االلتزام بهها عنهد إعهداد أوراق العمهل الالزمهة لتعليم   الي عهدد من المعهايير التي يجهب كمها اقترح البحهث الحه
 وتعلم الدراسات االجتماعية والتي تتمثل فيما يلي : 

 متنوعة لتحقيق أهداف تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية.تضميين أوراق العمل أنشطة / أسئلة / تدريبات  •
 اعداد تصميم مناسب ألوراق العمل وفق مستوى الهدف / الناتج التعليمي  •
اعد في تحقيق المستويات العليا ألهداف ساد أوراق العمل بما ياستخدام تصميمات متنوعة ومبتكرة في إعد  •

  تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية.
وراق العمل أشههههكال تخطيطية/ رسههههوم بيانية/ خرائ  / صههههور / جداول  مناسههههبة لتحقيق أهداف تضههههميين أ •

 تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية.
 تضميين ورقة العمل تعليمات تصد للطالب بدقة ووضح المهام المطلوب تنفيذها.  •
يذها فى الدراسههههههات  تضههههههميين أوراق العمل رموز توضههههههيحية تسههههههاعد الطالب على فهم المهام المطلوب تنف •

  االجتماعية.
الدراسهههههههههههههات   ملوب تنفيذها فى مواقد تعليم وتعلتضهههههههههههههميين أوراق العمل مفتاح للتقييم الذاتى للمهام المط  •

 . االجتماعية
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 ثانًيا: اإلطار التجريبي : 
 في ضوء ما تم استخالصه من اإلطار النظري تم القيام بما يلى : 

 إعداد أداة الدراسة:  
  و لل من خالل الخطوات التالية:  

،   التربية  بكلية  االجتماعية  الدراسات   طالب   لدىأوراق العمل وفنيات إعدادها    بفكرة   استبانة بجوانب الوعي -
 و لل من خالل الخطوات التالية:  

االطالع على األدبيات السابقة التي تناولت إعداد أوراق العمل الالزمة للمواقد التعليمية، وقد اشتملت  
  االجتماعية  الدراسات  طالب  لدىلالزمة للوعي بفكرة أوراق العمل : الجوانب ااألولى على فنيتين رئيسيتين 

  طالب   لدىفنية فرعية، والثانية الفنيات الالزمة إلعداد أوراق العمل    (6منها عدد )  ويندرج  التربية  بكلية
فنية فرعية، وقد تم بناء إعداد عبارات االستبانة    (14، ويندرج منها عدد )  التربية  بكلية  االجتماعية  الدراسات 

 (. 2، مهم =  1 غير مهم =) وفق مقياس ليكرت الثنائى
  طالب   لدى ساب الصدق الظاهرى: من خالل عرك استبانة جوانب الوعي بأوراق العمل وفنيات إعدادها   -

من  و االختصاص والخبرة    (8على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم )  التربية  بكلية  االجتماعية   الدراسات 
فى مجال التربية وطرق التدريس، وقد أبدى المحكمون أرائهم  ول تعديل بع  الببارات و عادة صيارتها  
اللروية و ضافة عبارات أخرى، وبناء على  لل تم تعديل االستبانة بعد التحكيم  تى ظهرت في صورتها  

 ( عبارة. 20النهائية مكونة من )
بانة: للتأكد من ةبات األداة تم عرضها على مجموعة من عينة مجتمص الدراسة وعددهم   ساب ةبات االست -

كليات التربية، ومعلمي الدراسات االجتماعية  ب طرق تدريس الدراسات االجتماعية من خبراء المناهج و  (8)
اب معامل ةبات األداة  الخبراء بوزارة التربية والتعليم، وبعد االنتهاء من التطبيق على العينة التجريبية تم  س

ألفا وكرونباخ لكل محور في األداة، والمعامل الكلي لألداة ، ويبين   أن    (1)الجدول  عن طريق معادلة 
 معامالت الثبات مرتفعة وهي مقبولة لررك الدراسة الحالية. 

 .( معامل االتساق الداخلي لمحاور أداة الدراسة1جدول )
 عدد العبارات  المحور  م

معامل االتساق  
 الداخلي 

 ** 0.777 6 . التربية  بكلية  االجتماعية  الدراسات  طالب  لدى الجوانب الالزمة للوعي بفكرة أوراق العمل   1
 ** 0.977 14 التربية.   بكلية  االجتماعية  الدراسات  طالب  لدى الفنيات اللالزمة إلعداد أوراق العمل   2
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 مجمتع الدراسة : 
الدراسههههة من الخبراء: أعضههههاء هيئة التدريس تخصههههص المناهج وطرق تدريس الدراسههههات يتكون مجتمص  

االجتماعية بكليات التربية في مصهههههههههههههر والدول العربية، ومعلمي الدراسهههههههههههههات االجتماعية الخبراء بوزارة التربية  
 والتعليم.

 عينة الدراسة :  
المناهج وطرق تدريس الدراسهههات ة الدراسهههة من الخبراء: أعضهههاء هيئة التدريس تخصهههص نيعتم اختيار  

االجتماعية بكليات التربية في مصهههههههههههههر والدول العربية، ومعلمي الدراسهههههههههههههات االجتماعية الخبراء بوزارة التربية  
 (.2( خبيرا كما بالجدول )33والتعليم، وبلغ  جم العينة )

 . توزيع عينة الدراسة على الخبراء (2جدول )
 النسبة  العدد   المحور م
أعضددداء هيئة تدريس المناهج وطرق تدريس الدراسدددات االجتماعية بكليات  1

  -  الزقازيق  -أسدددددديو    –  االسددددددكندرية -  شددددددمس عينبجامعات: التربية  
  جنوب  -المنيا  –  السدددددددادات  - طنطا - الفيوم  -   المنصدددددددورة  -  المنوفية
السدلطان قابوس )سدلطنة عمان(  –  مطروح -أسدوان   -سدوهاج    -  الوادي

 .)المملكة العربية السعودية( الجوف -

26 78.8 % 

 % 21.2 7 .معلمي الدراسات االجتماعية الخبراء بوزارة التربية والتعليم 2
 % 100 33 االجمالي

 المعالجة االحصائية:  
البيانات التي تم جمعها بعد تطبيق  في تحليل   (SPSSلحساب نتائج الدراسة تم استخدام برنامج الههههههههههههه )

رافات المبيارية، واألهمية النسههههههههبية الرتبية، وتم توظي   حني  سههههههههاب المتوسههههههههطات الحسههههههههابية واإلاألداة ، وه
 ة الدراسة. ينلتفسير تقديرات أفراد ع (3في الجدول ) حار اال صائي الموضالمبي

.الدراسةة ين االحصائي لتفسير تقديرات أفرد ع( المعيار 3جدول )  

 درجة االهتمام بالمهارة   المدى  مستوى االستجابة  
  عيفة  1.5( أى 0.5+ 1وحتى ) 1من  ة غير مهم 
 قوية   تقريبا   2( أى 0.5+   1.51وحتى ) 1.51من  مهمة 
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 نتائج الدراسة وتفسيرها : 
العمل   أوراق  بفكرة  للوعي  الالزمة  جوانب  ما   : على  ينص  والذي  األول  السؤال   طالب   لدىلإلجابة عن 

  ؟ تم القيام بما يلي : التربية  بكلية االجتماعية الدراسات
األول ألداة    لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المبيارية البعاد المحور

و لل كما   ، التربية بكلية  االجتماعية  الدراسات  طالب   لدى العمل أوراق بفكرة  للوعي الالزمة جوانب الالدراسة: 
 . (4)بالجدول 
  الالزمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية البعاد محور الجوانب (4جدول )

 . التربية بكلية  االجتماعية  الدراسات طالب لدى العمل أوراق بفكرة للوعي

 العبارة  م
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 التقدير 

 كبيرة 0.00 2.00 التعليمية.تحديد ماهية أوراق العمل    1
 كبيرة 0.17 1.97 .االجتماعيةوصف أنواع أوراق العمل المناسبة لتعليم الدراسات    2
 كبيرة 0.00 2.00 .تحديد المكونات االساسية ألوراق العمل التعليمية  3
 كبيرة 0.00 2.00   .إعداد قائمة بالمواقع والمصادر التي تتيح أوراق العمل  4
 كبيرة 0.33 1.88   .قائمة بالتصميمات المختلفة ألوراق العمل التعليميةإعداد    5
تصددددددنيق أوراق العمدددددددل وفدددددددق مسدددددددتويات االهدددددددداف التعليميدددددددة فدددددددي   6

 االجتماعية .الدراسات  
 كبيرة 0.17 1.97

 كبيرة 0.111 1.97 المتوسط العام 
  بفكرة للوعي  الالزمة الجوانب : االول  بالمحور الخاصهههة  الفنيات   كل  أن السهههابق (4)يتضهههح من الجدول 

  نظر وجهة  من مهمة فى كانت في أداة الدراسهههههة    (التربية  بكلية  االجتماعية الدراسهههههات  طالب  لدى  العمل  أوراق
  كل أن  على الدراسههههههههههههههة  عينة  أكدت  كما ( .2.00و  1.88)  بين  النسههههههههههههههبية  أوزانها تراو ت    يث  العينة، افراد 
  متوسهههه   بلغ  يث ،  مهمة  نظرهم وجهة  منجوانب الوعي بفكرة اوراق العمل   االول  بالمحور  الخاصههههة  الفنيات 
  فنيات   اهمية  على  يؤكدون   العينة  فراد أ  نأ  على  موشهر وهذا ،(1.97) ككل  المحور على  العينة أفراد   اسهتجابة
 .التعليمية العمل اوراق على التعرف
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  الدراسات  طالب  لدىلإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على: ما الفنيات الالزمة إلعداد أوراق العمل  
 تم القيام بما يلي : ؟    التربية بكلية االجتماعية

الثاني ألداة    لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المبيارية البعاد المحور 
و لل كما بالجدول    ،  التربية  بكلية  االجتماعية  الدراسات   طالب   لدى  العمل  أوراق  إلعداد   الالزمة  الدراسة: الفنيات 

  إلعداد   الالزمة  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية البعاد محور الفنيات5جدول )
 . التربية بكلية  االجتماعية الدراسات طالب لدى العمل أوراق

 العبارة  م
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 التقدير 

تضدددددددميين أوراق العمدددددددل التعليميدددددددة، أنشدددددددطة   أسدددددددئلة   تددددددددريبات   7
   االجتماعية.  متنوعة لتحقيق أهداف تعليم وتعلم الدراسات

 كبيرة 0.00 2.00

اعدددددددداد تصدددددددميم مناسدددددددب ألوراق العمدددددددل وفدددددددق مسدددددددتوى الهددددددددف   8
 .التعليمي  

 كبيرة 0.17 1.97

اقتدددددراح تصددددددميمات مبتكددددددرة  لتحقيدددددق المسددددددتويات العليددددددا ألهددددددداف    9
  .تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية

 كبيرة 0.17 1.97

تضدددددميين أوراق العمدددددل أشدددددكال تخطيطيدددددة ورسدددددوم بيانيدددددة  مناسدددددبة   10
 .االهداف التعليمية في الدراسات االجتماعيةلتحقيق  

 كبيرة 0.36 1.85

تضدددددميين ورقدددددة العمدددددل تعليمدددددات تصدددددف للتلميدددددذ المهدددددام المطلدددددوب   11
 .تنفيذها  

 كبيرة 0.00 2.00

تضددددميين أوراق العمددددل رمددددوز تو دددديحية تسدددداعد التلميددددذ علددددى فهددددم    12
  .المهام المطلوب تنفيذها فى الدراسات االجتماعية

 كبيرة 0.29 1.91

تضدددددميين أوراق العمدددددل مفتددددداح للتقيددددديم الدددددذاتى للمهدددددام المطلدددددوب    13
 . تنفيذها فى الدراسات االجتماعية

 كبيرة 0.17 1.97

اعددددداد أوراق العمددددل فددددى الدراسددددات االجتماعيددددة باسددددتخدام برنددددامج    14
   power point   ميكرو سوفت بوربوينت

 كبيرة 0.17 1.97

اعددددداد أوراق العمددددل فددددى الدراسددددات االجتماعيددددة  باسددددتخدام برنددددامج   15
word 

 كبيرة 0.17 1.97
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 العبارة  م
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 التقدير 

اعددددداد أوراق العمددددل فددددى الدراسددددات االجتماعيددددة  باسددددتخدام برنددددامج   16
 Edraw max      اإلدروماكس

 كبيرة 0.39 1.82

اعددددداد أوراق العمددددل فددددى الدراسددددات االجتماعيددددة  باسددددتخدام بددددرامج    17
    Info Graphic    االنفوجرافيك

 كبيرة 0.39 1.82

اسددددتخدام التطبيقددددات اإللكترونيدددددة  للرسددددوم التخطيطيدددددة فددددى إعدددددداد    18
  .أوراق عمل تعليم وتعلم  الدراسات االجتماعية

 كبيرة 0.36 1.85

نشددددددر أوراق عمددددددل  تعلددددددديم وتعلددددددم الدراسدددددددات االجتماعيددددددة عبدددددددر    19
 .المنصات االليكترونية  

 كبيرة 0.17 1.97

 كبيرة 0.17 1.97   .استطالع رآي الخبراء في مدى مناسبة تصميم أوراق العمل   20

 كبيرة 0.213 1.93 المتوسط العام 
 العمل أوراق  إلعداد   الالزمة  الفنيات :  الثانى  بالمحور الفنيات الخاصههههههة ن كلأ( 5يتضههههههح من الجدول )

  يث  ،  العينة افراد  نظر  وجهة من  مهمة كانت بأداة الدراسهههههة   التربية  بكلية  االجتماعية  الدراسهههههات  طالب  لدى
  بالمحور  الخاصهههة  الفنيات   كل  نأ على  الدراسهههة  عينة  أكدت و .   (2.00و  1.82)  بين  النسهههبية  أوزانها  تراو ت 
 ككل المحور  على  العينة أفراد   اسهههههههههههتجابة  متوسههههههههههه   بلغ   يث  َ مهمة  نظرهم وجهة  منفي أداة الدراسهههههههههههة   الثانى

 العمل وراقأ  عداد تمكين الفينات الالزمة ال  هميةأ  على  كدون يؤ   العينة  فراد أ  نأ  على موشهههههههههر  وهذا ،  (1.93)
 .التربية بكلية االجتماعية الدراسات  طالب  لدى وااللكترونية اليدوية بالطريقة
 

تقديرات عينة البحث لدرجة أهمية أبعاد أداة الدراسة ككل والذي ينص على: ما    الثالثلإلجابة عن السؤال  
 تم القيام بما يلي : ؟   التربية بكلية  االجتماعية الدراسات طالب لدى
همية  لتقديرات عينة البحث أللإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المبيارية   

  (.6)و لل كما بالجدول  ، التربية بكلية  االجتماعية الدراسات  طالب  لدى أبعاد محوري أداة الدراسة ككل
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  لدرجة البحث عينة واألهمية النسبية لتقديرات( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6جدول )
 . التربية بكلية االجتماعية  الدراسات طالب لدىككل  الدراسة أداة أبعاد أهمية

درجة  
 التقدير 

  االنحراف
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى 

 م  المحاور 

 1 . التربية بكلية االجتماعية الدراسات طالب  لدى العمل  أوراق   بفكرة للوعي الالزمة  الجوانب 1.97 0.111 كبيرة

 2 .التربية بكلية االجتماعية الدراسات   طالب  لدى  العمل  أوراق  إلعداد  الزمةال الفنيات 1.93 0.213 كبيرة

 3 االستبيان مجمله  1.95 0.162 كبيرة

: الجوانب الالزمة للوعي بفكرة أوراق العمل ، محورى أداة الدراسهههههههههة األولأن   (6)من الجدول  يتضهههههههههح  
اق االهمية  كهانهت فى نطه  التربيهة بكليهة  االجتمهاعيهة  الهدراسههههههههههههههات  طالب  لهدىوالثهاني : الفنيهات الالزمهة العهدادهها 

ن  يهث درجهة االهميهة من  فراد العينهة ،  يهث جهاء المحور االول فى المرتبهة األولى مأالكبيرة من وجههة نظر 
جاء المحور الثانى  فى المرتبة  ، و همية كبيرةأ ودرجة  (  1.97ينة بمتوسههههههههههه   سهههههههههههابى )لعفراد اأوجهة نظر  
أيضههههههها  همية  أ ودرجة  (  1.93)فراد العينة بمتوسهههههههه   سههههههههابى  أن  يث درجة االهمية من وجهة نظر  الثانية م
فى درجههة كبيرة من االهميههة  يههث بلغ    ت كههانههههها  مجمل  أداة الههدراسهههههههههههههههة في  ن  أفراد العينههة   أى  آكمهها ر .  كبيرة  

للجوانب الالزمة ون على االهمية الكبيرة فراد العينة يؤكد أن أيدل  لل على  ، و   (1.95)المتوسههههههه  الحسهههههههابى  
 .التربية بكلية االجتماعية الدراسات  طالب  لدىللوعي بفكرة أوراق العمل، والفنيات الالزمة العدادها 

 
 توصيات البحث : 

مقررات طرق تدريس الدراسات االجتماعية بكليات  تضمين الجوانب الالزمة للوعي بفكرة أوراق العمل في   •
 التربية. 

 مقررات طرق تدريس الدراسات االجتماعية بكليات التربية. تضمين الفنيات الالزمة إلعداد أوراق العمل في   •
وعي بفكرة أوراق العمل وفنيات إعدادها على جوانب المعلمى الدراسات االجتماعية أةناء الخدمة    تدريب  •

 .واستخدامها في التدريس
في  الدراسات االجتماعية إلعداد أوراق العمل المناسبة لتدريس مقررات الالزمة  والتطبيقات الخامات توفير  •

 .مرا ل التعليم العام والتعليم الجامعي
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 البحوث المقترحة :  
 شعر البا ث أةناء القيام بهذا البحث أن هنات بع  المشكالت التى ال تزال تحتاج إلى دراسة ومنها:  

نواتج  إجراء بحوق ودراسات أخرى تستهدف الكشد عن إمكانية استخدام أسلوب أوراق العمل فى تنمية   •
 . في مرا ل التعليم العام والتعليم الجامعي الدراسات االجتماعيةتعلم مقررات 

 .أدوات تعليمية للتدريس إجراء بحوق ودراسات أخرى للمقارنة بين أوراق العمل و  •
 .معلمى الدراسات االجتماعيةلتحقيق التنمية المهنية لأوراق العمل  استخدامائم على برنامج مقترح قإعداد  •
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 المراجع :  
 أواًل : المراجع العربية : 

(. َأةر التعليم المفرد عن طريق صحائد اأَلعمال مقارنة مص الطريقة  ٢٠٠9محمد عبد الكريم الطراونةم) .١
  – الثامن األساسي في مادة قواعد اللرة العربية في منطقة معان/ األردنالتقليدية في تحصيل طلبة الصد  

 . 4٠4- 36١(م ٢٥ل، األردن مجلة جامعة دمشقم ))دراسة تجريبية( ،جامعة الحسين بن طال
 (. التعلم النش  اهتمام تربوي قديم  ديث، القاهرة، دار النهضة للنشر والتوزيص.   ٢٠١٠محمد  ماد هنديم)   .٢
(. أةهههههر اسههههههتخدام أسهههههلوبي أوراق العمههههههل وتحليهههههل المهمههههههة فههههههي ٢٠١٢عثمههههههانم ) محمهههههد يوسههههههد عبهههههاس .3

(م لثهههههانوي الصهههههناعي )إنشهههههاءات معماريهههههةتنميهههههة بعههههه  المههههههارات العمليهههههة لهههههدى طهههههالب الصهههههد األول ا
 رسالة ماجستير م كلية التربية م جامعة المنوفية .  

يل طلبههههههة الصههههههد (.أةههههههر اسههههههتخدام صههههههحائد االعمههههههال فههههههي تحصهههههه ٢٠٠٠خالههههههد محمههههههود عليمههههههات ،)  .4
التاسهههههص األساسهههههي فهههههي مبحهههههث التربيهههههة االسهههههالمية مقارنهههههة بالطريقهههههة العاديهههههة ، رسهههههالة ماجسهههههتير ، كليهههههة 

 .١٥-١3اآلداب والعلوم ، جامعة أل البيت ، االردن ، 
 .القاهرة،التعليمية (. دليل التعلم النش .: مركز تطوير المناهج والموارد  ٢٠٠٥كوةر كوجل،)  .٥
( . التربيههههة الصههههناعية بههههين المفهههههوم والواقههههص م القههههاهرة : بههههل برنههههت ١99١وى م ) أبههههو بكههههر عابههههدين بههههد  .6

  .للطباعة
ر العربهههههههههى م عمهههههههههان ، األردن م م دار الفكههههههههه ١توفيهههههههههق مرعهههههههههى و محمهههههههههد الحيلهههههههههة م تفريهههههههههد التعلهههههههههيم مط .7

١998. 
اإلجتماعيههههههة نمههههههر الظههههههاهر م اةههههههر اسههههههتخدام ادوات تفريههههههد التعلههههههيم علههههههى التحصههههههيل فههههههى مههههههادة التربيههههههة  .8

للصههههههد الخههههههامس اإلبتههههههدائى فههههههى األردن م رسههههههالة ماجسههههههتير ريههههههر منشههههههور  م كليههههههة الدراسههههههات العليهههههها 
 . ١993الجامعة األردنيةم عمان 
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