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  ملخص

ة    معرفةهدفت الدراسة الحالية إلى  دارس  في  اتجاهات الطلب ان   م ة عم ات   مدين نحو الواجب
اختال   همالبيتية، وما إذا آانت اتجاهات ة الدراسية  الجنس،  : فتختلف ب وع المدرسة،   والمرحل ، ون

من طلبة المدارس الحكومية  وطالبة طالبًا) ١٤٦٧(تكونت عينة الدراسة من . ومستوى التحصيل
اً   . والخاصة ان مقياس ّور الباحث ة ط داف الدراس ق أه ة   ولتحقي ات البيتي و الواجب ات نح  . لالتجاه

ائج  رت نت و ا أظه ة نح ات الطلب ة أن اتجاه ام الدراس كل ع ة بش ات البيتي ط  لواجب ة بمتوس إيجابي
ة            .)٣.٣٦(مقداره  ة إحصائية في اتجاهات الطلب روق ذات دالل ى وجود ف ائج إل آما أشارت النت

زى   ة تع ات البيتي و الواجب روق    ى لإنح ت الف يل؛ وآان توى التحص ة ومس وع المدرس رّي ن متغي
ة ذوي التحصيل المتوسط    ، و)٣.٢٢( مقارنة بالخاصة ) ٣.٣٩( لصالح المدارس الحكومية للطلب

 افي حين لم تظهر النتائج فروق  ،)α= ٠.٠٥) (٣.٣٤( والممتاز) ٣.٣٤(، مقارنة بالجيد )٣.٤٢(
زى  ائية تع ة إحص ري ال ذات دالل نسمتغي ية ،لج ة الدراس ائج توصي   .والمرحل ي ضوء النت وف

ة لتعز     :بعدة توصيات منها الدراسة ات البيتي اط الواجب ة    تنويع أشكال وأنم ز االتجاهات اإليجابي ي
  .لدى الطلبة ذوي التحصيل الجيد والممتاز

 
Abstract 

This study investigated students' attitudes toward homework in 
Amman City schools, and whether those attitudes are related to gender, 
grade level, achievement level, and school type. To accomplish the study 
goals, a questionnaire of six domains was developed and distributed to 
1467 students in public and private schools.  In general, results revealed 
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that students held positive attitudes toward homework. Findings also 
indicated that there were statistically significant mean differences 
(=0.05) in students' attitudes towards homework with respect to 
achievement level and school type, whereas no statistically significant 
mean differences were found with respect to gender and grade level. 
According to study results and their interpretation, it is recommended 
that homework should be varied for the reinforcement of positive 
attitudes among students with good and excellent achievement. 

 
  المقدمة

ان    ن األحي ر م ي آثي م ف اج المعل ى يحت دى  إل ن م د م ة  التأآ م الطلب اهيم   ،تعل انهم للمف وإتق
ة المتضمنة في             ة في الصف، ونظرا لضخامة حجم المعرف ه الطلب ا تعلم والتعميمات ولتثبيت م
ذها          ال وقت الحصة لينف بعض األعم ام ب ة بالقي المقررات المدرسية؛ يلجأ المعلم إلى تكليف الطلب

ة أ    ات المنزلي ه التعيين ا، وسماها     الطلبة في منازلهم، وهو ما يطلق علي ة وغيره و الفروض البيتي
  ).١٩٩٧عبد القادر، (تية يالبعض الواجبات الب

داف،             ق نفس األه ا تصب في تحقي ة إال أنه ات البيتي ا اختلف تسميات الواجب ورغم   ومهم
داف ات من أه ه الواجب ا تحقق ات حول م ات   ،اختالف التوقع ة المهم اين اآلراء حول طبيع وتب

روف ا  ت وظ ة والوق ا؛ المطلوب ن يؤ نجازه ر م ها  ظه ن يعارض ة وم ات البيتي د الواجب ن   ،ي فم
ا    ،وتخلق اتجاهات ايجابية بين األهل والمدرسة    ،ينتصر لها يرى أنها تعزز التعلم ر   آم ا تثي أنه

ة  ام الطلب ذاتي       ،اهتم يم ال تراتيجيات التنظ ية واس ادات دراس بهم ع ت   :وتكس يم الوق  آتنظ
(Warton, 2001).  ة الطا د ثق تقالليته    وتزي ي، (لب بنفسه وتعزز اس في حين  ). ١٩٩١العجم

بقاً       ة مس ات البيتي ين ال يخططون للواجب ة أن المعلم ات البيتي رى معارضو الواجب ا  ي وال يتابعونه
وة   ؛ما يقدمون التغذية الراجعة المناسبة للطالبن تابعوها قّلإبشكل مستمر و اط الق  ،بحيث تحدد نق

بيب،  (ومواطن الضعف  ات     )٢٠٠٢معايطة،  ؛ ال١٩٩٠ش ين ال يستخدمون الواجب أن المعلم ، وآ
  .األمر الذي جعل الواجبات البيتية موضع بحث مستمر  ،البيتية بشكل مناسب

  
  خلفية الدراسة وإطارها النظري

ونظرًا لضيق    .عملية التعليم والتعلم عملية مستمرة ال تتوقف على وقت الحصة الصفية تعد
أصبح من الضروري البحث عن وقت يغطي   ،جم المواد الدراسيةح وقت الحصة الصفية وزيادة
ات     لذا  ،من خالل أنشطة منهاجية ال صفية، القصور في وقت الحصة ام نحو الواجب توجه االهتم

ه        تتيحالثغرة آونها  تلكلسد  ؛البيتية درب علي ه في الصف والت ا تعلم ق م  ،الفرصة للطالب لتطبي
ى صلة بالم  ل عل ب واأله ي الطال اج وتبق ة والمنه د ).١٩٩٥صابر، (درس ذلك تع ات  وب الواجب

ى    ؛ال يتجزأ من العملية التعليمية التعلمية البيتية جزءًا راء فهي تعمل عل وفر     إث ه، وت تعلم ودعم ال



 ٧٠٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسامة عابد، وابراهيم الشرع

  ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دة،        ة، وتنمي عادات الدراسة الجي ة هادف تعلم ال      وخبرات مربي ة نحو ال  ذاتياالتجاهات االيجابي
  ).١٩٩٧؛ بلقيس،٢٠٠٢أبو عواد، (

تعليمية واسعة  هي استراتيجيةمن أشكال التعلم خارج الصف، وً تعد الواجبات البيتية شكالو
ولجميع الطلبة باختالف  ،جميع المباحث الدراسية فيو  ،جميعهااالنتشار عبر المراحل الدراسية 

رى و  .(Danielle, 2006; Hong & Roberta, 2000) اوهونج وروبرت   دانيل، ،قدراتهم  ي
رون وبر   ،آخ اِت) ;Cooper, 2001 ٢٠٠٤  العنصرة،(وآ يلٌة أن الواجب ة وس دريس  البيتي ت
 ، وتشير بعض الدراسات    . من محاور التحصيل الدراسي     ومحوٌر  ،هاٌم تعليمٌي نشاطُُو فاعلة، 

وبر  االم وآ ى مجموع  (Hallam, 2004; Cooper, 2001) ه ارـة مـإل ة إلا ن اآلث يجابي
ة؛  ات البيتي ل  للواجب ب مث م الطال ز تعل ي  تعزي وى التعليم ه للمحت ونتس  ،وإتقان ون ب  جونس

(Johnson & Ponitus 1989)  ة ت والمدرس ين البي ق الصلة ب ين تحصيله، وتوثي  ، وتحس
اديمي في الحصة الصفية     ،)١٩٨٩،العجمي( دز  ،وتزيد من الوقت األآ ، (Arends,2004) أرن

، (Johnson& Ponitus 1989) ن وبونتسوجونس ،وتشجع الطالب على المبادرة وتحمل المسؤولية
يس  ذآر بلق وقين   ) ١٩٩٧(وي ة المتف ات الطلب ة حاج ل تلبي ة مث ات البيتي رى للواجب د أخ فوائ

  . بينهم فرديةالق ورالف راعيعلى حد سواء، وذلك من خالل واجبات ت والمتأخرين دراسيًا

ة التعل راء العملي ي تحسين وإث ي ف ة الواجب البيت الرغم من أهمي ةوب ة التعلمي ا  ،يمي وربطه
من حيث شكل المساعدة، وآمية الواجب   ،بحياة الطلبة، إال أن قيام الطلبة بها يبقى موضع تساؤل

ات   آأن، )٢٠٠٠أبو علي، ( األمر الذي يفقد الواجب البيتي فائدته المنشودة ،وطبيعته تقلل الواجب
ب   ة الطال ن دافعي ة م ببه البيتي ا تس ه لم يل ن ضغط نفس ون  ،م ول لي ك وبي اردز ورالوفي  ورتش

(Leone & Richards,1989;Kralovec & Buell,2001).   ك ن رالوفي ل م وينظر آ
ول  و ة           (Kralovec & Buell, 2001)بي ة سوداء في العملي ه بقع ى أن ي عل ى الواجب البيت إل

ه الطالب         ا تعلم م المستوى الصحيح لم ة من     .التعلمية، آونها تحجب عن المعل ع الطلب ا تمن  وأنه
ا ت  )١٩٩٨المومني، (ممارسة هواياتهم  ى ، وأحيان د  ه  ؤدي إل اني، ( در الوقت والجه  )١٩٧٥ اللق

مع مستوى    انيجب أن تتالءم ونوعيته أن آمية الواجب البيتي  (Cooper, 2001)ويرى آوبر 
رتبط بإنجازه ا    بيننمو الطالب، ومستوى دعم األهل له، آما  ي   أن تحصيل الطالب ي لواجب البيت

دنيا    االرتباط مع التقدم في المرحلة الدراسية بسبب عدم امتالويزداد  ة األساسية ال ك طلبة المرحل
  .لمهارات الدراسيةا

يحدد الوقت لمتعلم اأن  ،أشكال التعلم خارج الصفآأحد  الواجبات البيتية ولعل أهم ما يمّيز
مما  .جاز تلك الواجباتإنالظروف التي يتم فيها تحديد ونجاز واجباته البيتية، إ الذي يمضيه في

 لزمان ومكان هم، وفي تفضيلهانجازإلالدافعية  ية بين الطلبة فيفروق فردوجود يدل على 
إنجاز يتدخل في  يتضح أنه بهذاو .& Roberta, 2000) (Hongهونج وروبرتا  ،إنجازها
الواجب البيتي بعضها مرتبط ب ،من المتغيرات المتداخلة والمتفاعلةآثير  لواجباته البيتيةالطالب 
ما ى لإإضافة  مساعدة،األهل من  قدمهوما ي وميولهممرتبطة بخصائص الطلبة  أخرىذاته، و

 أجريتفقد  لذا. (Cooper, et.al., 2001) وآخرون، آوبر من نشاطات منافسة لهم البيئة هوفرت
) ٢٠٠٥(ة ضمر ىجرأفقد  .التي تناولت الواجبات البيتية من جوانب مختلفة األبحاثالعديد من 
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ربطها بحياة الطالب اليومية في متابعة المعلم للواجبات البيتية، وأثر  ثرأتقصي  إلى دراسة هدفت
طالبًا من طلبة إحدى  ١٧٢تكونت عينة الدراسة من . تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات

 طلبةفي تحصيل  إحصائية النتائج وجود فروق ذات داللةأظهرت وقد . المدارس في مدينة عمان
آما أظهرت  ،الصف السادس لصالح الطلبة الذين قدمت لهم واجبات مرتبطة بسياقات حياتية

  اتهم البيتية لح الطلبة الذين تابع المعلم واجبالنتائج وجود فروق ذات داللة لصا

تقييم الواجبات البيتية التي يستخدمها  إلى تهدفدراسة ) ٢٠٠٢(أبو عواد  أجرتآما 
مسح آراء ومعتقدات آل من المعلمين قامت ب .في منطقة عمان الكبرى ساسيةاألمعلمو المرحلة 

 طالبًا )٧٢٠( وقد تكونت عينة الدراسة من. والطلبة وأولياء األمور حول الواجبات البيتية
 أشارت نتائج الدراسة إلى أن الواجبات .ولي أمر) ٢٧٠(، ومعلمةمعلما و )٢٦٠(وطالبة و

تشجع  ، والفردي وتنفذ بشكللمستويات الدنيا من األهداف المعرفية، المستخدمة تهتم با البيتية
آما أظهرت النتائج أن المعلمين وأولياء  المقررأنشطة على فقط  تقتصرو، العمل التعاوني

الثقة  ةدااألمور والطلبة أجمعوا على أهمية الواجبات البيتية في زيادة التحصيل وتثبيت التعلم وزي
  .  بالنفس

ى  التعرف  إلى هدفت ) ١٩٩٨( ة أجراها المومنيوفي دراس ا آل     إل ي يالقيه الصعوبات الت
ة    ين والطلب . من المعلمين والطلبة واإليجابيات التي تحققها الواجبات البيتية من وجهة نظر المعلم

ن  ة م ت العين ة، و  )٢٨٠( تكون ا وطالب ة  )٧٠(طالب ا ومعلم ر ) ٥٠(و ،معلم ي أم رت . ول وأظه
ا،   من الطلبة عن )%٨٨ (يتية فقد عبربلبة نحو الواجبات التياح الطرالنتائج ا ارتياحهم عن تأديته
ة     )%٩٤(وعبر ات البيتي ا الواجب ي تحققه رى  . من الطلبة عن الفائدة الت ين    )%٧٨(وي من المعلم

نهم      ضرورة تقليل حجم الواجب البيتي المقدم للطلبة،  تظم، وعدم تمك ا بشكل من وصعوبة متابعته
ديم التغذ ن تق ة م ع الطلب ة لجمي ة الراجع ق   ي ة تحق ات البيتي أن الواجب عرون ب ين يش ع أن المعلم م

   .فوائد متنوعة للطلبة

ثر استخدام برنامج مقترح في متابعة أاستقصاء إلى دراسة هدفت ) ٢٠٠٢(وأجرى العنزي 
ان           الواجبات البيتية في تحصيل  ا إذا آ ادة الرياضيات، وم ة الصف الخامس األساسي في م طلب

ي التشخيص             أذلك ل ى عمليت امج بشكل أساسي إل تند البرن ب، حيث اس رتبط بتحصيل الطال ر م ث
طالبًا من الصف الخامس في    ) ٥٦(من تكونت عينة الدراسة . والعالج في متابعة الواجب البيتي

دارس السعودية   روق       . إحدى الم ائج الدراسة وجود ف د أظهرت نت ة إحصائياً  وق ين متوسط    دال ب
ولم لصالح الطلبة الذين تمت متابعة واجباتهم البيتية باستخدام البرنامج المقترح،  ؛ةعالمات الطلب

رح ومستوى       إحصائيةتظهر النتائج وجود فروق ذات داللة  امج المقت ين البرن مرتبطة بالتفاعل ب
  .تحصيل الطالب

اً ً تحليال) Sharp, et al., 2001(أجرت شارب وآخرون و ي بحثت   ل فوقي  في  لدراسات الت
اتجاهات   تقّصت  دراسات  هاوآان من بين، ٢٠٠١و ١٩٨٨الواجبات البيتية في الفترة بين عامّي 

رز  أ قد آانت و. الطلبة نحو الواجبات البيتية ائج الب ات البيتي    اتجاهات   أن  ،نت ة نحو الواجب ة الطلب
ة نحو   في لعمر داللة إحصائيةاأن للجنس و ، ويجابيةإ ة   اتجاهات الطلب ات البيتي  أن حيث ، الواجب
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ة   إ، والذآورمقارنة بفي قضاء وقت أطول في إنجاز الواجبات يرغبن الطالبات  ن اتجاهات الطلب
     .نحو الواجبات البيتية تتجه نحو االيجابية باالرتقاء عبر المراحل الدراسية

تراتيجيات   ) ٢٠٠١(وأجرى رحال  دراسة آان من أهدافها الرئيسة التعرف إلى أفضل االس
ات، شملت         في تقييم ا اظهم بالمعلوم ة واحتف ا في تحصيل الطلب لواجبات البيتية، من حيث تأثيره

تراتيجيات آال من    ى          : االس م عل ع المعل ي، واستراتيجية توقي يم الواجب البيت استراتيجية عدم تقي
ي    ى الواجب البيت ات عل تراتيجية وضع عالم ي، واس ن  . الواجب البيت ة م ة الدراس ت عين تكون

ًا وط) ١١٧( ة     طالب ي منطق وث ف ة الغ دارس وآال ي م ع األساسي ف ة الصف التاس ن طلب ة م الب
ي     وقد أظهرت نتائج الدراسة أن استراتيج. نابلس ى الواجب البيت آانت من    ية وضع عالمات عل

ز       ة وتعزي يل الطلب ين تحص ي، وتحس يم الواجب البيت ي تقي تخدمة ف تراتيجيات المس أفضل االس
  .   احتفاظهم بالمعلومات

ة   فقد (Cooper, et al., 2001)سة آوبر وآخرون درا أما ى معرف ر  هدفت إل ات   أث الواجب
ة  عالقة اتجاهات الوالدين ، وفي األداء الصفي لطلبة المرحلة األساسيةالبيتية  نحو الواجبات البيتي

ائهم ات أبن ا باتجاه ن .نحوه ة م ة الدراس ت عين ًا) ٢٨( تكون ًا )٤٢٨(و معلم ي ) ٤٢٨(و طالب ول
د   .ستخدم في هذه الدراسة استبانات خاصة بكل من المعلمين والطلبة وأولياء األموروقد ا .أمر وق

ارت  ائجأش دم النت ى ع ود إل اط  وج ينارتب ة   ب ات البيتي و الواجب ة نح ات الطلب اتهم واتجاه عالم
ا دراسة    .نحوها أبنائهماتجاهات اتجاهات الوالدين نحو الواجبات تؤثر في ن إ، والصفية وبر  أم آ
ائهم   األهلتحديد نمط المساعدة التي يقدمها  إلى هدفتف (Cooper, et al., 2000)ن وآخرو ألبن

ة الدراسة من   . لبابتحصيل الط ذلك النمطفي أداء الواجبات البيتية، وعالقة   )٧٠٩( تكونت عين
ي الصفوف الراب   ة ف ر لطلب ي أم ر ول امن، والعاش ادس، والث الث  ع، والس ي ث ر ف اني عش ، والث

اءهم من ذوي   ت نتائج الدراسة أن ظهرأ. األمريكيةحدى الواليات مدارس في إ األهل يمنحون أبن
ت التحصيل المرتفع  ة،   إنجاز قاللية في  اس ات البيتي اك و الواجب ين تحصيل      أن هن اط ايجابي ب ارتب

   .جبات البيتيةلواتنفيذ افي  واستقالليته الطالب

ا هونج وميلجرام      ى فحص     (Hong & Milgram, 1999 )وفي دراسة أجراه هدفت إل
ة والجنس    اختالف الثقاف شارك في الدراسة    . تفضيل الطلبة للواجبات البيتية وأنماط تنفيذهم لها ب

ي أم طا) ٢٧٢( ابع ف ن الصف الس ة م ا وطالب ة تنيسي  يرلب ي مدين ا ف ) ٢١٩(و ،Tennesseeك
ائج وجود اخت  . وطالبة من طلبة الصف السابع في آوريا طالبًا ين    وقد أظهرت النت ة ب ات طفيف الف

ذآور اث وال دين  حيث اإلن ن البل ذآور م ر ال م أظه ة المرتبطة أنه ات البيتي يفضلون نمط الواجب
اث عن   . المرور بخبرات حقيقية من خاللباألعمال اليدوية أو آتابة التقارير  في حين عبرت اإلن

  .  رغبتهن في تنفيذ الواجبات البيتية في بيئة منظمة بشكل جيد

ى فحص وجهات نظر       (Harris, et al. 1993)س وآخرون وأجرى هار دراسة هدفت إل
ة  احثون     .الطلبة نحو الواجبات البيتي ل الب ة الصف الحادي       ) ٥٧(حيث قاب ة من طلب ا وطالب طالب

ا  شاملة عشر تم اختيارهم من ثالث مدارس حكومية اث     . في بريطاني ائج أن اإلن د أظهرت النت وق
روا    تية ويخططن لها بشكل أفضل من   واجبات البييملن إلى تنظيم وقت تنفيذ ال ذين اظه ذآور ال ال
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ة بانتظام  أ التزامًا ة      . قل من اإلناث نحو تنفيذ الواجبات البيتي ائج الدراسة أن الطلب ا أظهرت نت آم
  . يؤخرون تنفيذ الواجبات البيتية إلى اللحظات األخيرة من الوقت، أو ال ينفذوها 

ابع      معرفةإلى دفت هفقد ) ١٩٩١(رشيد دراسة  أما ة الصفوف الس ين وطلب اتجاهات المعلم
ة      ة العربي ادة اللغ ة في م ة      والثامن والتاسع نحو الواجبات البيتي د الحكومي ة إرب دارس مدين ، في م

ةو وق   معرف ي تع كالت الت االمش ة      .أداءه ة العربي ادة اللغ ي م ن معلم ة م ع الدراس ون مجتم تك
ة      امن والتاسع وطلب ابع والث ذه الصفوف    للصفوف الس اً ) ١١١(ه ة و  معلم اً ) ٨٥٧٨(ومعلم  طالب

اً  )٦٣٦(معلمة وو معلماًً )١١١(تكونت عينة الدراسة من وطالبة، و ة  طالب ائج   . وطالب أظهرت نت
ائج  أظهرت أن اتجاهات المعلمين والطلبة تميل إلى اإليجابية، آماالدراسة  روق    النت ذات وجود ف

اث،    ؛الواجبات البيتية تعزى لمتغيري الجنس  في اتجاهات الطلبة نحوإحصائية داللة  لصالح اإلن
ين أن   .السابع والثامن مقارنة بطلبة الصف التاسع ينلصالح طلبة الصف ؛المرحلة الدراسيةو آما ب

ات        : معيقات أداء الواجبات البيتية تكمن في   ة، وعدم تصحيح الواجب أة الطالب بالعالم عدم مكاف
  راجعة للطالب بعناية ودقة لتقديم التغذية ال

ن    ر م م آبي ب بك ل الطال ل آاه ا يثق ات مم اء الواجب ين بإعط ين المعلم يق ب دم التنس ع
  .  وقلة االهتمام وعدم مساهمة األهل بالواجبات -الواجبات،

د   (Chen & Stevenson, 1989) سنشن وستيفنأما  ا دراسة   أفق ى  جري ة  هدفت إل  معرف
ة   ) ٣٥٠٠(من  الدراسة عينة نتتكو. نحو الواجبات البيتيةالطلبة اتجاهات  ا وطالب ة   طالب من طلب

ة   الصفين األول والخامس األساسيين في  ة وصينية وياباني د  و. عدة مدن أمريكي ائج  بين ق  أنت النت
اني  ينطلبة الصيني اتجاهات ال ة     ينوالياب ات البيتي ة  آانت نحو الواجب ا آانت اتجاهات     ،إيجابي بينم

ة  تجاهات  اوآانت  ،سلبية يناألمريكي الطلبة ان الطلب ع ب   نييالياب ة   ين تق ريكيين اتجاهات الطلب  األم
ى  نحو الواجبات البيتية الصف الخامس  طلبةاتجاهات  أنآما أظهرت النتائج . ينوالصيني تميل إل
  . الصف األول األساسي بطلبة مقارنة ،السلبية

ى دراسة هدفت    (Leone & Richards, 1989) شارد ترو ليون وأجرى ة ال  إل دة  معرف م
ات الالطلبة في أداء   اي يقضيهتال ة األ   واجب ة، ونوعي ا  ةنشط البيتي ة الدراسة من     . فيه تكونت عين
دارس    طالبًا )٥٣٢( ة وطالبة في الصفوف من الخامس إلى التاسع في مجموعة من الم . األمريكي
ون  الرت ظهأ و ة يقض ائج أن الطلب اتهم نت ي أداء واجب اع )٢١( ف بوعياً س مأنو، ة ونصف أس  ه
دم ال  ي ل وع عرون بالمل ة  ش م  راح اء أدائه ات  لأثن ك الواجب ا . تل اتهم  آم ت اتجاه لبية  ارتبط الس
 .نجازها بصورة تعاونيةإب فردي مقارنة شكلب البيتي لواجبا همنجازبإ

ة  إلى دراسة هدفت  (Knollmann, & Wild, 2007)أجرى نولمان ووايلد  تقصي العالق
دين أل     ه الوال ذي يقدم دعم ال ائه بين نوعية ال ة    بن ات البيتي ة   م خالل إنجازهم للواجب ة الطلب ، ودافعي

ا ) دافعية داخلية، دافعية خارجية( شارك  . إلنجاز الواجبات، وطبيعة مشاعر الطلبة خالل إنجازه
طالبا وطالبة من الصف السادس من المدارس  أأللمانية وعائالتهم، ولمعرفة ) ١٨١( في الدراسة

ي          مشاعر الطلبة واتجاهاتهم نحو ا  م مجموعة من القصص القصيرة الت دم له ة، ق ات البيتي لواجب
ة خالل إنجاز الواجب  بعض الطلب دمت ل ي سبق أن ق اعدة الت أظهرت . تصف حاالت من المس
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و     ة نح ات ايجابي ديهم اتجاه تعلم ل ة لل ة داخلي ون دافعي ذين يمتلك ة ال ة أن الطلب ائج الدراس نت
ة فكانت مشاعر   أم. االستقاللية في إنجاز واجباتهم البيتية هم ا الطلبة الذين يمتلكون دافعية خارجي

يهم المساعدة من      د تلق دة عن بهم     جي دافع إلنجاز الواجب تجن ان ال ات، وآ دين إلنجاز الواجب الوال
  .   للفشل

اط إدارة       (Xu, & Corno, 2006)وأجرى إآسو و آورنو  ة أنم ى معرف دراسة هدفت إل
ة الدراسية، ومدى مساعدة األهل        الطالب لواجباته  البيتية وعالقتها ب رات الجنس، والمرحل متغي

ي از الواجب البيت ي إنج ر . ف ن  ) ٢٣٨(اختي امن م ابع والث ة الصفين الس ن طلب ة، م ا وطالب طالب
اث       . Tennesseeإحدى المدارس الريفية في مدينة تنيسي  وق اإلن ائج الدراسة تف د أظهرت نت فق

د       على الذآور في جوانب إدارة الوقت، واالح ة المشاعر وضبطها عن ة، ومراقب ة ذاتي تفاظ بدافعي
اتهم        . إنجاز الواجب ون مساعدة من األهل إلنجاز واجب ذين يتلق آما أظهرت النتائج أن الذآور ال

ات،    يكتسبون دافعية ذاتية أثناء إنجاز واجباتهم، ويتحلون بضبط مشاعرهم خالل إنجازهم للواجب
اً   . األهل مقارنة مع الذين ال يتلقون مساعدة من ائج الدراسة فروق ا     ولم تظهر نت ة إحصائيا تبع دال

  .لمتغير المرحلة الدراسية على جميع مجاالت المقياس

ة،    ات البيتي يتضح مما تقدم تباين نتائج الدراسات التي بحثت في اتجاهات الطلبة نحو الواجب
تيفن         ائج بعض الدراسات، شن وس د أشارت نت بالنسبة   – (Chen & Stevenson, 1989)فق

انيين  ينيين والياب ة الص رون  -للطلب ارب وآخ ة ش ، )Sharp, et al., 2001(ودراس
يد،( ومني، ١٩٩١رش ي  )١٩٩٨؛ الم ة، ف ة ايجابي ات البيتي ة نحو الواجب ات الطلب ى أن اتجاه ، إل

تيفن  ة شن وس ائج دراس ارت نت ين أش ة  – (Chen & Stevenson, 1989)ح بة للطلب بالنس
ة    (Leone & Richards, 1989)  ة ليون ورتشاردودراس -األمريكيين  إلى أن اتجاهات الطلب

  .  نحو الواجبات البيتية سلبية

رات المرتبطة    آما يتضح من مراجعة الدراسات السابقة إن معظمها رآز على بعض المتغي
ة  ات البيتي ذ    : بخصائص الواجب ب؛ دون األخ ة للطال اعدة المقدم ة المس ا، وطبيع ا، وآمه آنوعه

ا     بال ذ فيه ي تنف ة الت ا والبيئ . حسبان خصائص الطلبة واتجاهاتهم نحو الواجبات ودافعيتهم إلنجازه
بعض         ا ب ة وعالقته ات البيتي ة نحو الواجب لذا جاءت الدراسة الحالية لتبحث طبيعة اتجاهات الطلب

  .المتغيرات
  

  أهمية الدراسة

ات  قد تساهم نتائج هذه الدراسة بإعطاء تصور واضح الختالف اتجاه .١ ات الطلبة نحو الواجب
ة    ل المرتبط ي تشخيص بعض العوام اعد ف ا يس ة، مم رات المبحوث اختالف المتغي ة ب البيتي

   .بإنجاز الطلبة لواجباتهم البيتية والعمل على االهتمام بها

  . تضارب نتائج الدراسات التي بحثت في اتجاهات الطلبة نحو الواجبات البيتية .٢



 "اتجاهات الطلبة نحو الواجبات البيتية في مدارس مدينة عمان" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٠٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ا في دراسات     تكمن أهمية الدراسة في تناول .٣ ّل تناوله ها متغيرات مرتبطة بالواجبات البيتية ق
  .سابقة

تعلم           .٤ ز ال ى تعزي اعد عل ا تس ة آونه ات البيتي ة الواجب ن أهمي ة م ذه الدراس ة ه أتى أهمي تت
  . واالحتفاظ به

  
  مشكلة الدراسة وأسئلتها

 قاربترة ين في التدريس لفتالصلة، ومن خالل خبرة الباحَث األدب التربوي ذيمراجعة بعد 
نحو  بديه الطلبة من شعور تراوح بين قبول ورفضومالحظتهما ما آان يمن الزمن عقدين 

  . الواجبات البيتية

من جهة، وقلة الدراسات التي بحثت في اتجاهات الطلبة نحو  نتائج الدراساتتباين لونتيجة 
دراسة الحالية لتبحث جاءت ال ؛من جهة أخرىو هاالواجبات البيتية ونوعية المتغيرات التي بحثت

) تحصيلالمستوى و ،المدرسةنوع الجنس، والمرحلة الدراسية، و(عالقة بعض المتغيرات 
تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤالين  وتحديدًا ؛باتجاهات الطلبة نحو الواجبات البيتية

  : اآلتيين

  ؟س مدينة عمانفي مدارما اتجاهات الطلبة نحو الواجبات البيتية : السؤال األول

ان    هل تختلف اتجاهات الطلبة :السؤال الثاني ة عم اختالف    في مدين ة ب ات البيتي  نحو الواجب
   ؟التحصيلومستوى ، ونوع المدرسة، المرحلة الدراسيةوالجنس،  متغيرات

  
  محددات الدراسة

ة    حيث اقتصرت، تهالعين على عينات مشابهةنتائج هذه الدراسة  تعميم تحددي ى الطلب  في عل
ان ة عم ام الدراسي  مدين ن الع ا  .٢٠٠٦/٢٠٠٧م ددآم يم يتح ائج ال تعم ىنت ة عل اس  طبيع المقي

 .وخصائصه السيكومترية من صدق وثبات
  

  التعريفات اإلجرائية

  الواجب البيتي

بصرف النظر نجازها خارج وقت المدرسة إل تهمعلم لطلبالالتي يعّينها  المهماتمجموعة 
 . (Cooper, 1989; Cosdon, et al., 2001)ن وآخرونودز، آوآوبرتنفيذها عن مكان 

المصممة  المدرسية األآاديمية ألعمالاب (Olympia, et al., 1994) وآخروناوليمبيا  وعرفه
وعرفها قاطوني . خارج ساعات المدرسة أخرىفي بيئات  أآاديميةمهارات  فيللتمّرس 

يرى و. ردي لتحقيق بعض األهدافبـأنشطة هادفة مخطط لها ليحلها الطالب بشكل ف) ١٩٩٣(
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بشكل فردي خارج وقت الحصة إنجازه طالبه ب المعلُمف يكلِّما  :هو الواجب البيتيالباحثان أن 
  .المدرسةخارج أو أنشطة  آتابات أو تصاميمعلى شكل فذ ُنسواء  ،أو جماعي

  نحو الواجب البيتي االتجاه

. هأو النفور منتنفيذ الواجب البيتي على ال لإلقبالطالب تدفع جملة األفكار والمعتقدات التي 
 ، حيثلهذه الدراسةالمعد  مقياسالفقرات  نعالطالب  بأداءالدراسة هذه في  االتجاه قاسوُي
مقياس الكلي على ال اتجاه الطالب نحو الواجب البيتيدرجة  مدت المعايير التالية للحكم علىاعُت

) ٣(، وبحسب المقياس يمثل المتوسط )٥-١( بينما وبما أن المتوسطات تتراوح  ،ومجاالته
حدًا فاصال بين االتجاهات السلبية واإليجابية، بحيث يمثل ) ٣(بر المتوسط عُتأاتجاها محايدا، فقد 

اتجاها سلبيا نحو الواجبات البيتية، في حين يمثل المتوسط الذي يزيد ) ٣(المتوسط الذي يقل عن
  .اتجاها ايجابيًا) ٣(عن 

  راسيةالمرحلة الد

ب  ة، وقتصف الطال ق الدراس د تطبي د  وق م تحدي ية ت ة الدراس اليالمرحل و الت ى النح  :عل
ة  يةالمرحل دنيا األساس فين : ال ابع الص ادس والس ة ، والس يةالمرحل ا األساس ن  الصفوف :العلي م
امن  ى الث روحت ة ، والعاش ةالمرحل ف  :الثانوي انوي  األولالص اديميث ي، ( األآ يعلم ). أدب

ؤثر في      ثانوي الالثاني الصف  اءاستثنب( ذي ي ام ال ق الرتباطه باالمتحان الع واستراتيجيات   طرائ
  .)نوالمعلمالتي يتبعها م يتعلال

  مستوى التحصيل

وقد ُوّزع في ، ٢٠٠٦/٢٠٠٧هو معدل الطالب في نهاية الفصل األول من العام الدراسي 
 .ممتاز% ٨٠ن جيد، أعلى م% ٨٠وحتى % ٧٠متوسط، من % ٧٠أقل من : فئات ثالث

  
 وعينتهامجتمع الدراسة 

ة و     رحلتين الثانوي ة الم ن طلب ة م ع الدراس ون مجتم يةتك ان   األساس ة عم ي مدين ة  ف التابع
الغ عددهم    لمديرية تربية عمان الثانية والتعليم الخاص  ة    )٩٦٨٣٠(والب ا وطالب في الفصل   طالب

ة      .٢٠٠٧/ ٢٠٠٦من العام الدراسي الثاني  راد عين غ عدد أف اً ) ١٤٦٧(الدراسة  وبل ة  طالب  وطالب
د   و. طالبة) ٨٦١(، وطالبًا) ٦٠٦(، )%١.٥( ما نسبته ر ق ة من   ال تاختي دارس  العين ة  م الحكومي

ة ب  سجلت  فقد .عنقودية بصورة عشوائية مدينة عمانوالخاصة في  ي   قائم دارس الت أحد   تضم الم
د  و. مدرسة )١١٧( هابلغ عدد، على األقل) من السادس وحتى األول الثانوي(الصفوف  تثني  ق اس

لطبيعة تدريس هذا الصف بما يفرضه امتحان الثانوية العامة  الصف الثاني الثانوي بفروعه نظرًا
د أن  ، مدرسة )٢٢(بلغ عددها  اختيرت مجموعة من المدارس عشوائيا ثم .على طلبته ومعلميه بع

ا    ا أعطيت آل مدرسة رقم د  ،معين حال تكررت    الصف في   شعب  من  ةاختيرت شعبة واحد    وق
دة    عبة الوحي ذت الش ة، وأخ ي المدرس عبه ف دول   .ش ين الج ع ) ١(ويب ة  توزي راد العين ب أف بحس

  .متغيرات الدراسة
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  .متغيرات الدراسة حسبعينة الأفراد توزيع  :)١(جدول 

  
 الدراسة أداة

و     د من الدراسات واألدب الترب ة، و    بعد مراجعة العدي اول اتجاهات الطلب ذي تن ق  ي ال لتحقي
ة  داف الدراس ة أه ّو ؛الحالي ان مقياس ط ة  لال ًار الباحث ات البيتي و الواجب ات نح ي   ،تجاه تمل ف اش

ديرات الخماسي  (Likert)استخدم مقياس  وقد ،فقرة) ٦٠(صورته األولية على  : المؤلف من التق
د  . موافق، غير موافق بدرجة عالية توسطة، غيرمموافق بدرجة عالية، موافق، موافق بدرجة  وق

ات   .على الترتيب) ١، ٢، ٤،٣، ٥( الدرجات التقديرات تأعطي ى صدق   ولغاي ذا   الحصول عل ه
ى   حيث صدق المحكمين،  أسلوبخدم المقياس، اسُت م عرضه عل اً  )١٩( ت اتذة    )٤( :محكم من أس

ويم   متخصصين   جامعات أردنية اس والتق دريس  في القي اهج والت ويين  مشرفين  ) ٥(و ،، والمن ترب
ن ة، تخصصات مخت م ين )١٠(ولف ك معلم افة، وذل باً  إلض ه مناس ا يرون ديل م ذف أو تع ، أو ح
م   بداءإلو رات   حول ومالحظاتهم  آرائه اس من حيث   فق ة  : المقي ة  دق ب صياغتها اللغوي تها ، ومناس

  .للمجال الذي وضعت لقياسهئها لمستوى الطلبة، وانتما

ة المستهدفة   رات ولمعرفة مالءمة ومقروئية فق  اس للفئ ى  عرض  ؛المقي اً ط) ١٥( عل من   الب
رات    حيث  ، األساسية والثانوية من غير عينة الدراسة  تينالمرحل راءة الفق نهم ق شارة  واإل طلب م

ر الواضحة رات غي ى الفق ة و. إل ين ومالحظات الطلب ي ضوء آراء المحكم ّم تع، ف رات ل يدت فق

  المئوية النسبة  العدد  المستوى  المتغير

  ٤١.٣  ٦٠٦  ذآر  الجنس

  ٥٨.٧  ٨٦١  أنثى

  ٨٣.٨  ١٢٣٠  ةيحكوم  نوع المدرسة

  ١٦.٢  ٢٣٧  خاصة

  ٢٣.٦  ٣٥٠  المرحلة األساسية الدنيا  المرحلة الدراسية

  ٦٢.٤  ٩١٥  المرحلة األساسية العليا

  ١٣.٨  ٢٠٢  المرحلة الثانوية

  ٢٠.٠  ٢٩٣  متوسط  مستوى التحصيل

  ٣٤.٥  ٥٠٦  جيد 

  ٤٥.٥  ٦٦٨  متازم
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ين  ، آما هوفقرة )٤٣(من  أصبح في صورته النهائية مكونًاوالمقياس  ، حيث  )٢(في الملحق    مب
  ).٢(في الجدول هو مبّين آما  ،مجاالتستة وزعت الفقرات في 

  .على المجاالت الفرعية مقياس االتجاهات نحو الواجبات البيتيةتوزيع فقرات  :)٢(جدول 

  عدد الفقرات  الفقرات  المجال

  ٧  ٣١، ٨، ٢٥،  ٤٣،  ٧،  ٤٠، ١٦  نوع الواجب البيتي

، ٣٣، ٤١، ٩، ٣٨، ١٨، ٢٦،٣٢، ٤٢، ١٧  أهمية الواجب البيتي
١٩، ٥  

١١  

  ٩  ١١،  ٣٦،  ٤،  ٣٩،  ٢٧، ٢٠، ٣٤، ٦، ١٠  انجاز الواجب البيتي

  ٧  ٢٢، ١٣، ٢٨، ١٢، ٣٥، ٣، ٢١  الدافعية إلنجاز الواجب البيتي

  ٥  ١، ٢٩، ٢٣، ٣٧،  ١٤  متابعة المعلم للواجب البيتي

  ٤  ٣٠، ٢٤، ٢، ١٥  البيتي متابعة األهل للواجب

د و رات ق رت الفق  )١،٢،٣،٤،٦،١٢،١٤،١٦،٢١،٢٢،٢٧،٢٨،٣٢،٣٤،٣٥،٣٩(: اعتب
ر   .سلبية لبية  ةوفي حال الفق اس    ،الس رة   (يعكس المقي ة الفق ه   -٦= عالم ة إجابت ولحساب   ).عالم

ى   ه عل م تطبيق د ت اس؛ فق ات المقي ة، و ) ٤٠(ثب ة الدراس ارج عين ن خ ة م ًا وطالب تخدطالب  متاس
ة  وهي  )٠.٨٣(  بلغت قيمته، معامل الثبات لحساب ألفاآرونباخ معادلة  أغراض    قيم ي ب دة تف  جي
وهذا يشير  ٠.٨١و  ٠.٧٠وقد تراوحت مؤشرات الثبات لمجاالت المقياس الفرعية بين  .الدراسة

  .تلك النتائج) ٣( ويبين الجدول . إلى أنها مؤشرات مقبولة

  .الكلي ومجاالته الفرعية للمقياسبات ثمعامالت ال: )٣(جدول 

  معامل الثبات  المجال عدد فقرات  مجاالت االتجاه الفرعية

  ٠.٧٧  ٧  نوع الواجب

  ٠.٧٠  ١١  أهمية الواجب البيتي

  ٠٧١  ٩  إنجاز الواجب البيتي

  ٠.٧٦  ٧  الدافعية إنجاز الواجب البيتي

  ٠.٨٠  ٥  متابعة المعلم للواجب البيتي

  ٠.٨١  ٤  متابعة األهل للواجب البيتي

  ٠.٨٣  ٤٣  المجموع 
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ي    والثبات،الدراسة تتصف بخصائص جيدة من حيث الصدق  أداةيتبين بان  ذامن ه ا يعن بم
  .االستدالالت التي ستخرج بها هذه الدراسة ستكون مرتبطة وبدقة بما ستقيسه أن
  

  اإلحصائيةالمعالجة 

ة حساب المتوسطات الحسابية واالنحرا لإلجابة عن أسئلة الدراسة تّم  أجري و ،فات المعياري
، (one way ANOVA)التباين األحادي وتحليل ، (Independent Sample T test) )ت(اختبار

يفه   و ار ش ة في حال      (Scheffe)استخدم اختب ات البعدي اين   في   دالالتوجود  للمقارن ل التب تحلي
  .األحادي

  
  ومناقشتها نتائج الدراسة

  :مناقشتهاو النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوال

ؤال األول    ن الس ة ع ه ولإلجاب ذي نص ات  :"ال ا اتجاه ة م ات الطلب و الواجب ة نح ي  البيتي ف
ان ة عم ي مدين دراس ف ب ."؟م ابية المتوسطات  تحس اتالحس ى  واالنحراف ة عل اس المعياري مقي

  .)٤(في جدول هو مبّين  آما ،الفرعية ومجاالتهالكلي االتجاهات 

المقياس على الكلية االتجاه  واالنحرافات المعيارية ودرجة الحسابية المتوسطات: )٤(جدول 
  .الفرعية لالتجاهات ومجاالته

  درجة االتجاه االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الترتيب  المجال

  إيجابي ٠.٦٠١ ٣.٣٣ ٣ نوع الواجب

 إيجابي ٠.٥١٢ ٣.٦٨ ٢ أهمية الواجب

 إيجابي ٠.٤٦٢ ٣.١٩ ٤ إنجاز الواجب

 إيجابي ٠.٦٤٢ ٣.٠٢ ٦ نجاز الواجبالدافعية إل

 إيجابي ٠.٥٦٦ ٣.٧٥ ١ متابعة المعلم للواجب

 إيجابي ٠.٨٣٩ ٣.٠٣ ٥ متابعة األهل للواجب

 إيجابي ٠.٣٧٩ ٣.٣٦  االتجاه الكلي

ة  مجاالته أن اتجاهات الطلبة على المقياس الكلي و) ٤(يالحظ من الجدول  ى  الفرعي ل إل  تمي
ة اإل ىوللوقوف ع . يجابي ات  ل ة ع  إجاب رات آل   نالطلب ة  مجاالتالمن  مجال فق حسبت  ؛الفرعي

                                                 
   نتائج ومناقشتها سواء أآانت ، أينما وردت في عرض ال"الواجب"بـ  "الواجب البيتي"سيتم اختصار عبارة

 في الَنص أم في الجداول
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ى درجة    حيث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  م عل اه  تم الحك ى   االتج اد عل باالعتم
  .التحليل ودرجة االتجاه نتائج )١(الملحق ن ويبّي .المعيار المقترح سابقًا

ة عن   أن أداء )٤(الجدول  من يتضح  م   مجال  الطلب ة المعل جاء في الترتيب     للواجب  متابع
ين من الملحق    )٣.٧٥(بمتوسط األول بين المجاالت،  ذا المجال      ) ١(، ويتب دير في ه ى تق أن أعل

م عالمات إضافية      بأهتم " )١٤(آان على الفقرة  ي يضع المعل ا  الواجبات الت ى حله بمتوسط  " عل
م في الحصة     اي ال يتابعه ت ال اتال أنجز الواجب ) "١(جاء أقل تقدير على الفقرة و، )٤.٣٣( المعل

ة  ا ). ٢.٧١( توسط مب" التالي ين من الجدول   آم ة ع  ) ٤(يتب ة الواجب  مجال  نأن أداء الطلب أهمي
ذا المجال     ) ١(ويتبين من الملحق ). ٣.٦٨(جاء في الترتيب الثاني بمتوسط  دير في ه أن أعلى تق

رة   اء للفق ب ) "١٨(ج د أن الواج ة ب  أعتق ع الطلب م لجمي يلهم   مه توى تحص ن مس ر ع غض النظ
ياالدر ى الفق ). ٤.٢٠(متوسط ب" س دير عل ل تق د أن الواجب ) "٥(رة وأق ة ذوي أعتق م للطلب مه

ى مجال   ) ٤(يتضح من الجدول     و .)٢.٣٩(بمتوسط  " التحصيل المتدني فقط  ة عل  أن أداء الطلب
ى  ) ١(الملحق  من ن يتبّيو ،)٣.٣٣( مقداره جاء في الترتيب الثالث، بمتوسط نوع الواجب أن أعل

دير  ذا ال تق ي ه ال ف اءمج رة   ج ى الفق دى     ) "٤٠(عل ئلة تتح من أس ي تتض ات الت ل الواجب ُأفّض
رة      )٣.٧٦( بمتوسط " قدراتي ى الفق دير عل ل تق ي    "، )٤٣(، في حين جاء أق ات الت ُأفّضل الواجب

ا  و ).٢.٧٥( بمتوسط" يعّينها المعلم من خارج الكتاب المدرسي د جاء   اجب  إنجاز الو مجال  أم فق
داره   ع بمتوسط مق ب الراب ي الترتي دول  ،)٣.١٩(ف ن الملحق ). ٤(الج ى نالحظ أن ) ١(وم أعل

بمتوسط " المطلوب آامالُأفّضل إنجاز الواجب ) "١٠(على الفقرة جاء تقديرات في هذا المجال ال
آما ). ٢.٤٥(بمتوسط " أثناء تنفيذ الواجباتأآون مشوشا ) "٦(، وأقل تقدير على الفقرة )٤.٠٩(

 الخامس ب ي رتتجاء في ال  للواجب  متابعة األهل  مجال فيالطلبة أن أداء ) ٤(يتضح من الجدول 
ن )٣.٠٣(متوسط ب ين م ة  )١(الملحق ، ويتب دير للطلب ى تق ال أن أعل ذا المج اء ضمن ه ى ج عل

دما أشعر         ) "٢(الفقرة  ر في حل الواجب عن ًا أآب دًا واهتمام ديّ  ُأظهر جه ة وال توسط  بم "بمراقب
اتي       ُأفّضل أن" )٣٠(أقل تقدير على الفقرةجاء و، )٣.٤٩( ى حل واجب دتي فقط عل  ،"تشرف وال
في الترتيب   جاء  دق إلنجاز الواجبالدافعية  مجال أن) ٤(ويتضح من الجدول  ).٢.٣٤( متوسطب

ّين من ملحق    ، )٣.٠٢(متوسط  ب، المجاالت بين  )األخير( السادس ى ن أ) ١(ويتب دير   أعل  جاء تق
ات أميل إلنجاز ا) "٢٢(ى الفقرة عل جاء   و، )٣.٩٥( متوسط ب "لواجبات المتعلقة بأسئلة االمتحان

  ). ٢.١٠(بمتوسط " تجنبا لعقاب األهلأحل الواجب ) "١٢(الفقرة  أقل تقدير على

ة  ( الدراسةهذه نتيجة  اتفقتو ة    اتجاهات الطلب ات البيتي ة   تنحو الواجب ى اإليجابي ل إل مع   )مي
ة ة ش نتيج تيفن دراس ات  (Chen & Stevenson, 1989)ن وس ى أن اتجاه ي أشارت إل الت

ة  نحو الواجبات الصينيين واليابانيينالطلبة  ا  واختلفت مع نتيجة الدراسة      .تميل إلى اإليجابي ذاته
لبية  روا عن اتجاهات  عبَّالذين  األمريكيين بالنسبة للطلبة ات  س ا اتفقت    .نحو الواجب مع نتيجة   آم

ى     )Sharp, et al., 2001(رون دراسة شارب وآخ    ي أشارت إل ة نحو   اتجاهات  أن الت الطلب
  .ايجابيةآانت الواجبات 

ـوق ـفـد اختلـ ـجـت نتيـ ـه ةـ   اردـشـتون ورـيـة لـدراسة ـجـنتيع ـم ةـالدراس ذهـ
 (Leone & Richards, 1989)    ى ي أشارت إل ات     اتجا أنالت ة نحو الواجب لبية  هات الطلب س



 "اتجاهات الطلبة نحو الواجبات البيتية في مدارس مدينة عمان" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧١٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

م يشعرون بالم  ا  وأنه د أدائه ل عن ة   ةجيويمكن تفسير نت  .ل ات أنب الدراسة الحالي اع  الواجب  ادة م
ة في الغرف الصفية     ومفاهيم وضوعاتمترتبط ب تعلم في    حوتوضّ  ،درسها الطلب ادة ال اب ال م  كت

ة  تقويمهم؛ وهذا يولد لدى الطلبة شعورًا أساس  لكشالذي ي درسيمال ك  بأهمي ات  تل وهو   –الواجب
آما يمكن تفسير   .االتجاهات اإليجابية نحوها منيعزز بما  ،-الترتيب الثاني المجال الذي جاء في

ة ب   ذه النتيج ة أن ه ي الطلب دون ف ات  يج بة ل الواجب ة مناس ة فرص اطات الممارس الاألونش  عم
ه في        إذامن الوقوع في الخطأ، خاصة  دون خوفدراسية ال ه مصدر عون ل وجد الطالب في بيت

م  ي ل ب الت ة الصف،  إيضاح بعض الجوان ي غرف توعبها ف هميس ا يدفع ى  م ال عل هلإلقب  واجبات
  .ت البيتيةانحو الواجباتجاهات إيجابية  يولد لدى الطلبةاألمر الذي وانجازها؛ 

  ومناقشتها نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا

ة   ه " :هصّ الذي َن سؤال الدراسة الثانيلإلجابة عن  ات   ل تختلف اتجاهات الطلب  نحو الواجب
ان    ة عم دارس مدين ي م اختالف  ف رات  ب ية    متغي ة الدراس نس، والمرحل ة،   الج وع المدرس ، ون

يل؟   توى التحص طات   "ومس بت المتوس ابية حس ة الحس ات المعياري ة   .واالنحراف ة دالل ولمعرف
ين المتوسطات   الفروق م إجراء   ،ب ار   ت اين األحادي   و )ت(اختب ل التب ة    . تحلي ى دالل وللوقوف عل
رو  ين المتوسطات أجري   الف ار  ق ب يفه  اختب ة   ش ات البعدي ي تفصيل    . للمقارن ا يل ة   أداءوفيم الطلب

  . حسب متغيرات الدراسة

ر الجنس بالنسبة ل  ة   :متغي ع لمعرف ر الجنس  واق ات    متغي ة نحو الواجب ، في اتجاهات الطلب
ة  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  تاستخرج ا أجري  . المعياري ار  آم اس ل) ت(اختب ي   لمقي الكل

   ).٥( الجدولفي  آما هو مبّينالفرعية،  مجاالتهو

على البيتية ات الطلبة نحو الواجبات اتجاه فيلداللة الفروق ) ت(اختبار نتائج : )٥( جدول
  .وللدرجة الكلية تبعا لمتغير الجنس جاالتالم

  الجنس  المجال
  المتوسط
  بياالحس

  االنحراف
  المعياري

  قيمة
  )ت(

درجة 
  الحرية

  مستوى
  لداللةا

  ٠.٣٨٥  ١٤٦٥  ٠.٨٦٨  ٠.٦١٢  ٣.٣٥  ذآر  نوع الواجب 
  ٠.٥٩٣  ٣.٣٢  أنثى

  ٠.١٨٨ ١٤٦٥  ١.٣١٨-  ٠.٥٢٠  ٣.٦٦  ذآر  أهمية الواجب 
  ٠.٥٠٦  ٣.٦٩  أنثى

  ٠.٠٨٤ ١٤٦٥  ١.٧٢٩-  ٠.٤٦٠  ٣.١٧  ذآر  إنجاز الواجب 
  ٠.٤٦٣  ٣.٢١  أنثى

 *٠.٠٠٢ ١٤٦٥  ٣.١٧٩  ٠.٦٦٢  ٣.٠٩  ذآر  الدافعية إلنجاز الواجب 
  ٠.٦٢٤  ٢.٩٨  أنثى
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  ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(تابع جدول رقم ... 
  المتوسط  الجنس  المجال

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

  قيمة
  )ت(

درجة 
  الحرية

  مستوى
  الداللة

 *٠.٠٠٠ ١٤٦٥  ٣.٥٨٦-  ٠.٥٩٣  ٣.٦٩  ذآر  متابعة المعلم للواجب 
  ٠.٥٤٢  ٣.٧٩  أنثى

 *٠.٠٠٠ ١٤٦٥  ٧.١٧٧  ٠.٨٠٣  ٣.٢١  ذآر  متابعة األهل للواجب 
  ٠٨٤٠  ٢.٩٠  أنثى

  ٠.٣٠١ ١٤٦٥  ١.٠٣٦  ٠.٣٨٦  ٣.٣٧  ذآر  الكلي
  ٠.٣٧٤  ٣.٣٥  أنثى

  .)٠.٠٥ = α( دال إحصائيا عند   *

ة  مجاالت  الفي   )٠.٠٥ = α(أن جنس الطالب دال إحصائيا    ) ٥(يتبين من الجدول   الفرعي
از الواجب ا( ة إلنج م للواجب لدافعي ة المعل ل للواجب ، وم، ومتابع ة األه ت ،)تابع روق وآان  الف

ى الترتيب  ) ٣.٢١(و) ٣.٠٩(لصالح الذآور  الدافعية ومتابعة األهل ضمن مجالّي د تفسر    ،عل وق
ة  ذه النتيج ل به ون األه دون ك الهميعق ى  آم ائهمعل ذآور أبن ذلك يواصلون ح ال جيع، وب  ث وتش

نهم  ؛نجاز الواجباتإعلى  أبنائهم تقبالً لهم تحصي مستوى  تحسين   في  رغبة م ا يمكّ   مس  نهم من بم
ى ي الحصول عل ول ف ة َقب ة التخصصات العلمي ة الجامعي ة االجتماعي ا . ذات القيم ال أم ي مج ف

د متابعة المعلم للواجب  اث      ، فق روق لصالح اإلن ى      و ،)٣.٧٩(جاءت الف ذه النتيجة إل د تعزى ه ق
ة   لواجبات أآثر ا ةمتابعاهتمام المعلمات ب ين من متابع ا  المعلم ات      م ،له ام الطالب د من اهتم ا يزي م

رات أطول    في المنزل ناثتواجد اإلوقد تعزى هذه النتيجة إلى . هنأنفسهن بمتابعة واجبات من  لفت
دفعهن  ا ي ذآور، مم د ال اتتواج ام بالواجب ة .لالهتم ة دراس ع نتيج ة م ذه النتيج ارب  واتفقت ه ش

ي  ) Sharp, et al., 2001; Harris, et al. 1993( ، ودراسة هارس وآخرون   وآخرون  الت
ات      رغبن بأشارت إلى أن الطالبات ي ذآور في إنجاز الواجب ا اتفقت   قضاء وقت أطول من ال ، آم

ة ع دراس يد، ( م و  ) ١٩٩١رش ة نح ات الطلب ي اتجاه ة إحصائية ف رت أن للجنس دالل ي أظه الت
ات اث لصالحو؛ الواجب ة إحصائيا و. اإلن ا دال ائج فروق ر النت م تظه ي اتج) ٠.٠٥ = α(ل ات اف ه

ات    و الواجب ة نح ي  الطلب اس الكل ى المقي ة  عل االت الفرعي و والمج ب ( نح وع الواج ة  ،ن وأهمي
د   ،باختالف جنس الطالب  ) الواجب، وإنجاز الواجب ذه النتيجة    تعزى وق ى  ه شعور الجنسين   إل

ة الواجب ة  بأهمي ازهوأهمي ز الواجب ،إنج دم تحي ت، واللجنس وع ة  ختلف ع نتيج ة م ذه النتيج ه
ة ي (Xu & Corno,2006; Hong & Milgram;1993) دراس ارت الت ى  أش ود إل وج

  .على الذآوراإلناث تفوق و، اختالفات طفيفة بين اإلناث والذآور

في اتجاهات  المرحلة الدراسيةمتغير واقع لمعرفة : المرحلة الدراسيةبالنسبة لمتغير 
عيارية للمقياس الكلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم حسبت، الطلبة نحو الواجبات

  .تلك النتائج )٦( الجدول ويبين . وأجري تحليل التباين األحادي ،الفرعية مجاالتهو
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نحو الواجبات البيتية  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في اتجاهات الطلبة: )٦( جدول
  .المرحلة الدراسية تبعا لمتغير

 مجاالت
  االتجاهات

 درجات  التباين مصدر
  الحرية

مجموع 
 مربعات

  اإلنحرافات

 متوسط
  اإلنحراف

 )ف(
 المحسوبة

 مستوى
  الداللة

 نوع
   الواجب

 *٠.٠٠٤  ٥.٥٢٤  ١.٩٨٢  ٣.٩٦٥  ٢  بين المجموعات

  ٠.٣٥٩  ٥٢٥.٤٠٨  ١٤٦٤  داخل المجموعات

    ٥٢٩.٣٧٣  ١٤٦٦  المجموع

 أهمية
   الواجب

  ٠.٦١٩  ٠.٤٧٩  ٠.١٢٦  ٠.٢٥١  ٢  بين المجموعات

  ٠.٢٦٢  ٣٨٣.٦٠٧  ١٤٦٤  جموعاتداخل الم

    ٣٨٣.٨٥٨  ١٤٦٦  المجموع

 إنجاز
   الواجب

 *٠.٠٠٠  ١٠.٤٨٨  ٢.٢١١  ٤.٤٢٢  ٢  بين المجموعات

  ٠.٢١١  ٣٠٨.٦٢٥  ١٤٦٤  داخل المجموعات

    ٣١٣.٠٤٧  ١٤٦٦  المجموع

الدافعية 
 إلنجاز
   الواجب

 ٠.٠٣٦  ٣.٣٢٣  ١.٣٦٥  ٢.٧٣٠  ٢  بين المجموعات
    ٠.٤١١  ٦٠١.٣١٢  ١٤٦٤  اتداخل المجموع  *

      ٦٠٤.٠٤٢  ١٤٦٦  المجموع

متابعة 
 المعلم
  للواجب

 *٠.٠١٢  ٤.٤١٨  ١.٤٠٩  ٢.٨١٩  ٢  بين المجموعات

  ٠.٣١٩  ٤٦٧.٠٠٦  ١٤٦٤  داخل المجموعات

    ٤٦٩.٨٢٥  ١٤٦٦  المجموع

متابعة 
 األهل

   للواجب

 *٠.٠٠٠  ٩.٥٦٧  ٦.٦٦٢  ١٣.٣٢٣  ٢  بين المجموعات

  ٠.٦٩٦  ١٠١٩.٣٦٧  ١٤٦٤  تداخل المجموعا

    ١٠٣٢.٦٩  ١٤٦٦  المجموع

  ٠.٣٢٥  ١.١٢٤  ٠.١٦١  ٠.٣٢٣  ٢  بين المجموعات  الكلي

  ٠.١٤٤  ٢١٠.١٣١  ١٤٦٤  داخل المجموعات

    ٢١٠.٤٥٣  ١٤٦٦  المجموع

  )٠.٠٥=  α(دال إحصائيا عند   *
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ة الدراسية ذا   ، )٦(المبينة في الجدول   )ف(بتفحص قيم  ين أن المرحل ة إحصائية   يتب ت دالل
ة  مجال الفرعية جميعها باستثناء المجاالت على في اتجاهات الطلبة نحو الواجبات   .الواجب أهمي

ًا   و ائج فروق ة إحصائي  الدذات لم تظهر النت ي    ةل اس الكل ى المقي نسبة   )٠.٠٥ =α( لالتجاهات  عل
ية ة الدراس ر المرحل ية آان . لمتغي ة الدراس تويات المرحل ين أي مس د ب روقولتحدي تخدم  ت الف اس

   .)٧( الجدولفي ة نتائجه بينالمو ،للمقارنات البعدية شيفهاختبار 

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجاالت االتجاهات شيفهنتائج اختبار : )٧(جدول 
  .الدراسية المرحلةنحو الواجبات البيتية تبعا لمتغير 

  الثانوية العليااألساسية  المرحلة الدراسية مجال االتجاه

  نوع الواجب

  

  *٠.١٤٧-  *٠.١١٣- األساسية الدنيا

  ٠.٠٣٤-  ---  األساسية العليا

  *٠.١٦٥-  *٠.١١٣- األساسية الدنيا  إنجاز الواجب 

  ٠.٠٥٢-  ---  األساسية العليا

  *٠.١٤٦  ٠.٠٥٥ األساسية الدنيا الدافعية إلنجاز الواجب 

  ٠.٠٩١  ---  األساسية العليا

  ٠.٠٧٩-  *٠.١٠٥- األساسية الدنيا  علم للواجب ابعة الممت

  ٠.٠٢٦  ---  األساسية العليا

  *٠.٣٠٨  ٠.٠٥٥ األساسية الدنيا  متابعة األهل للواجب 

  *٠.٢٥٣  ---  األساسية العليا

  .)٠.٠٥ = α(دال إحصائيا عند   *

يفه  تشير نتائج اختبار  ين متوسطات األداء     ش روق ب ى أن الف ا إل ة الدراسية    فختالب المرحل
وع الواجب   ّيمجاللى ًا عإحصائيدالة  روق ضمن مجال     . وإنجاز الواجب   ن وع   حيث آانت الف ن

ة   ة الثانوي الح المرحل دنيا  ) ٣.٣٩(الواجب لص ية ال ة األساس ة بالمرحل الح )٣.٢٤(مقارن ، ولص
ا  ية العلي ة األساس ى ) ٣.٣٦(المرحل بة إل دنيانس ية ال ة األساس ر. المرحل ا الف ال أم وق ضمن مج

ة    ة الثانوي الح المرحل ت لص د آان ب؛ فق از الواج دنيا   ) ٣.٢٦( إنج ية ال ة األساس ة بالمرحل مقارن
دنيا  ) ٣.٢١(، ولصالح المرحلة األساسية العليا )٣.١٠( د ت و. مقارنة بالمرحلة األساسية ال  عزى ق

ذه النت ي نوع  ائه م ينتق ى أن المعل ات   ًامعين ًاج إل ن الواجب ي م د الت ا نبأيعتق ةهُمه ة م ي  للطلب ف
ة  دادالصفوف الالحق ان ا لإلع ة المتح ة العام ا  .لثانوي از   أم ة إلنج ال الدافعي روق ضمن مج الف

وقد  )٢.٩٣(مقارنة بالمرحلة الثانوية ) ٣.٠٨(لصالح المرحلة األساسية الدنيا فقد آانت الواجب، 
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رت ة  فس ذه النتيج ة المرحلبه عي طلب ية  ةس باألساس ين و رضا لكس ي المعلم ة ف بهم، والرغب ح
ززات ى المع ا  .الحصول عل ى آم ائج إل ارت النت ة إحصائياً أش ية دال ة الدراس ضمن  أن المرحل

ب   م للواج ة المعل ال متابع روق  مج اءت الف ث ج ا  ، حي ية العلي ة األساس الح المرحل   لص
ام   إلى هذه النتيجة أن تعزىويمكن ). ٣.٦٧(المرحلة األساسية الدنيامقارنة ب) ٣.٧٨( م  الاهتم معل

ة   بأهمية المرحلة األساسية العليا في طلبة ال بتذآير ة القادم ة  (المرحل ة العام ة   ،)الثانوي ذل  وأهمي ب
ائج  آما  .الجهودمزيد من ال ة إحصائياً    أن  أظهرت النت ة الدراسية دال ة  اضمن مجال مت   المرحل بع

دنيا    وآانت الفروق األهل للواجب  ة األساسية ال ة ب ) ٣.١٠(لصالح المرحل ة   ةلمرحل امقارن الثانوي
ة )٢.٧٩( ا ، ولصالح المرحل ية العلي ة ) ٣.٠٥(األساس ة بالمرحل ةمقارن د ت .الثانوي روق ذه  فس ه

ذا السن    بناءاأليتابعون أن األهل عادة ما بالنتيجة  ذآير والمساعدة، وعدم     ىل إ تهملحاج  في ه الت
ة نظرا   ؛إتقانهم للمهارات الدراسية  ة نظر     ألهمي ا أن   ،األهل  الواجب من وجه ام األهل   آم اهتم

   .نحو الواجبات أبنائهماتجاهات على ينعكس واتجاهات أبنائهم  اتبتشكيل سلوآ

ام  كل ع اءت وبش ة   ج ع نتيج ة م ة متفق ذه الدراس ة ه ةنتيج و دراس و وآورن   اآس
(Xu & Corno, 2006)  ة إحصائية في اتجاهات      التي أشارت إلى روق ذات دالل عدم وجود ف

ا الطلبة نحو الواجبات ا ر   لبيتية تبع ة الدراسية  لمتغي ذه الدراسة    في حين جاءت    . المرحل نتيجة ه
ع  ةختلفم ة الم ي نتيج ا إلي توصلتالت اته رون، ن وستيفنسونش ،بعض الدراس ارب وآخ ، وش

التي أشارت  )١٩٩١؛ رشيد ،Chen & Stevenson, 1989; Sharp, et al., 2001( ورشيد
لبية ديهم اتجاهات  لإلى أن طلبة المرحلة الدراسية العليا  ات   س ة   نحو الواجب ة   بمقارن ة المرحل طلب

   .الدراسية الدنيا

متغير نوع المدرسة في اتجاهات الطلبة نحو واقع لمعرفة   :متغير نوع المدرسةبالنسبة ل
على المقياس الكلي ومجاالته  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسبت، اتالواجب
 الجدول ويبين ،ابيةسلمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات الح) ت( بارأجري اخت، آما الفرعية

  .تلك النتائج )٨(

لداللة الفروق في اتجاهات الطلبة نحو الواجبات البيتية على ) ت(نتائج اختبار : )٨(جدول 
  .المجاالت وللدرجة الكلية تبعا لمتغير نوع المدرسة

نوع   المجال
  المدرسة

 المتوسط
  ابيسالح

اف االنحر
  المعياري

 قيمة
  )ت(

 درجة
  الحرية

 مستوى
  الداللة

  ٠.٤٦٣  ١٤٥٩  ٠.٧٣٤  ٠.٦٠٠  ٣.٣٤  حكومية  نوع الواجب

  ٠.٦١٢  ٣.٣١  خاصة

 *٠.٠١٥ ١٤٥٩  ٢.٤٤٦  ٠.٤٩٧  ٣.٦٩  حكومية  أهمية الواجب

  ٠.٥٧٩  ٢.٦٠  خاصة



 ٧١٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسامة عابد، وابراهيم الشرع
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 )٨(تابع جدول رقم ... 

نوع   المجال
  المدرسة

 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  معياريال

 قيمة
  )ت(

 درجة
  الحرية

 مستوى
  الداللة

 *٠.٠٠٠ ١٤٥٩  ٣.٥٢٢  ٠.٤٥٩  ٣.٢١  حكومية  إنجاز الواجب

  ٠.٤٧٤  ٣.٠٩  خاصة

 *٠.٠٠٠ ١٤٥٩  ٨.١١٣  ٠.٦٣١  ٣.٠٨  حكومية  الدافعية إلنجاز الواجب

  ٠.٦١٦  ٢.٧٢  خاصة

 ٠.٢٦٤ ١٤٥٩  ١.١١٨  ٠.٥٧٦  ٣.٧٦  حكومية  متابعة المعلم للواجب

  ٠.٥١٢  ٣.٧١  ةخاص

 *٠.٠٠٠ ١٤٥٩  ٩.٣٢٧  ٠.٨١٣  ٣.١١  حكومية  متابعة األهل للواجب

  ٠.٨٣٩  ٢.٥٧  خاصة

 *١٤٥٩٠.٠٠٠  ٦.٢٦٢  ٠.٣٧٧  ٣.٣٩  حكومية  الكلي

  ٠.٣٥٨  ٣.٢٢  خاصة

  )٠.٠٥ = α(دال إحصائيا عند  *

يم  تفحص ق ي) ت( ب ين ) ٨(الجدول  ف ة إحصائية يتب روق ذات دالل ود ف ) ٠.٠٥ = α(وج
ة  وع المدرس ر ن بة لمتغي ى نس اسالعل ي  مقي ةالوالكل االت الفرعي ة( :مج از الواجب،  أهمي وإنج

ب ب،  ، والواج از الواج ة إلنج ل   الدافعي ة األه بومتابع روق  )للواج ت الف الح، وآان ة لص  طلب
دارس  الن طلبة أبهذه النتيجة  ريتفسويمكن  .المدارس الخاصة بطلبةالمدارس الحكومية مقارنة  م

ًاا ا ينتمون لخاصة غالب ى أ م الإل اعي  وذات سر ميسورة الح داقتصادي ووضع اجتم ا م، جي م
ا      وتهم وخارجه م في بي ر    أنشطة يوفر له ة أآث ا  ترفيهي ة  وفر هو ُمت  مم ة  لطلب دارس الحكومي  ؛الم

 .تهاممارس الطلبة إلى  البا ما يميلالتي غو األنشطةللقيام بتلك الواجبات منافسة الذي يجعل  األمر
م ل       ولم تظهر النتائج فروقًا ة المعل وع الواجب، ومتابع الّي ن ى مج . لواجب ذات داللة إحصائية عل

ى   ألنوقد تفسر هذه النتيجة بأن نوع الواجب ال يرتبط بنوع المدرسة  الواجبات غالبا ما ترآز عل
ين في    أو التصاميم، آما أن -الترفيهية مثل –المادة الدراسية أآثر من األنشطة الالمنهجية  المعلم

 الطالب  تحصيل مستوى تحسين ورفع  المدارس الخاصة والحكومية يرآزون جل اهتمامهم على
   .أآثر من تنمية جوانب النمو األخرى

في اتجاهات الطلبة نحو  متغير مستوى التحصيلواقع لمعرفة   :متغير مستوى التحصيل
مقياس الكلي على ال معيارية، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات الالواجبات

  .تلك النتائج )٩(الجدول  ويبين .وأجري تحليل التباين األحادي ،الفرعية مجاالتهو
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البيتية  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في اتجاهات الطلبة نحو الواجبات: )٩(جدول 
  .مستوى التحصيلعلى المجاالت وللدرجة الكلية تبعا لمتغير 

 مجاالت
  االتجاهات

 درجات  التباين مصدر
  الحرية

مجموع 
 مربعات
  االنحرافات

 متوسط
  االنحرافات

 )ف(
  المحسوبة

 مستوى
  الداللة

 نوع
  الواجب

  *٠.٠٠٠  ٩.١٣٤  ٣.٢٦٢  ٦.٥٢٤  ٢  بين المجموعات

    ٠.٣٥٧  ٥٢٢.٨٤٩  ١٤٦٤  داخل المجموعات

      ٥٢٩.٣٧٣  ١٤٦٦  المجموع

 أهمية
  الواجب

  *٠.٠٠٠ ١٠.١٩٧  ٢.٦٣٧  ٥.٢٧٤  ٢  بين المجموعات

    ٠.٢٥٩  ٣٧٨.٥٨٤  ١٤٦٤  داخل المجموعات

      ٣٨٣.٨٥٨  ١٤٦٦  المجموع

إنجاز 
  الواجب 

  *٠.٠٠٠ ١٦.٢٤٦  ٣.٣٩٨  ٦.٧٩٧  ٢  بين المجموعات

    ٠.٢٠٩  ٣٠٦.٢٥  ١٤٦٤  داخل المجموعات

      ٣١٣.٠٤٧  ١٤٦٦  المجموع

الدافعية 
 إلنجاز
  الواجب

  *٠.٠٠٠ ٣٢.٨٧٤  ١٢.٩٨١  ٢٥.٩٦٢  ٢  بين المجموعات

    ٠.٣٩٥  ٥٧٨.٠٨١  ١٤٦٤  داخل المجموعات

      ٦٠٤.٠٤٢  ١٤٦٦  المجموع

 متابعة
المعلم 

  للواجب 

  *٠.٠٠١  ٧.٣٥٨  ٢.٣٣٨  ٤.٦٧٦  ٢  بين المجموعات

    ٠.٣١٨  ٤٦٥.١٤٩  ١٤٦٤  داخل المجموعات

      ٤٦٩.٨٢٥  ١٤٦٦  المجموع

متابعة 
األهل 

  للواجب 

  *٠.٠٠٠ ٢١.٦٤١  ١٤.٨٢٧  ٢٩.٦٥٤  ٢  بين المجموعات

    ٠.٦٨٥  ١٠٠٣.٠٣٦  ١٤٦٤  داخل المجموعات

      ١٠٣٢.٦٩  ١٤٦٦  المجموع

  *٠.٠٠٧  ٥.٠٤٩  ٠.٧٢١  ١.٤٤٢  ٢  بين المجموعات  الكلي

    ٠.١٤٣  ٢٠٩.٠١٢  ١٤٦٤  داخل المجموعات

      ٢١٠.٤٥٣  ١٤٦٦  المجموع

  )٠.٠٥ = α( ادال إحصائي  *
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ن  ي ح م دول تض روق ) ٩(الج ود ف ين  ةظاهري وج طاتالب ابية متوس ى الحس اس  عل مقي
مستوى  يتبين أن ) ف(وبتفحص قيم  .تحصيلالمستوى نسبة لالكلي ومجاالته الفرعية االتجاهات 
ي  العلى  إحصائيًا الالتحصيل د ه ومقياس الكل ا   مجاالت ة جميعه ة دالال  .الفرعي روق  تولمعرف  الف

  .)١٠(ه في الجدول المبينة نتائج، للمقارنات البعديةشيفه استخدم اختبار 

 نتائج اختبار شيفه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجاالت االتجاهات: )١٠(جدول 
  .مستوى التحصيلنحو الواجبات البيتية تبعا لمتغير 

  ممتاز  جيد مستوى التحصيل  مجال

 متوسط البيتينوع الواجب
٣.٠٦ 

٠.٠٧٧ - ٠.٠٧٣  

 جيد
٣.٠٦ 

  -٠.١٥٠*  

 متوسط واجب البيتيأهمية ال
٣.٠٦ 

٠.٠٩٤- ٠.٠٣٧ *  

 جيد
٣.٠٦ 

  -٠.١٣١ *  

 متوسط إنجاز الواجب البيتي
٣.٠٦ 

٠.١٨٢ * ٠.١١٢ *  

 جيد
٣.٠٦ 

  ٠.٠٧٠ *  

 متوسط الدافعية إلنجاز الواجب البيتي
٣.٠٦ 

٠.٣٤٣ * ٠.١٦١ *  

 جيد
٣.٠٦ 

  ٠.١٨٢ *  

 متوسط متابعة المعلم للواجب البيتي
٣.٠٦ 

٠.١١٢ - ٠.٠٠٢ *  

 جيد
٣.٠٦ 

  - ٠.١١٤ *  

 متوسط متابعة األهل للواجب البيتي
٣.٠٦ 

٠.٣٤٢ ٠.١٠٦ *  

 جيد
٣.٠٦ 

  ٠.٢٣٧ *  
  

 متوسط  الكلي
٣.٠٦ 

٠.٠٧٦ * ٠.٠٨١ *  

 جيد
٣.٠٦ 

  - ٠.٠٠٥  

  )٠.٠٥ = α(ذا داللة إحصائية   *
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دول  ن الج ح م روق ) ١٠(يتض ىأن الف ي عل اس الكل اءت  المقي الح ج ة لص ذوي الطلب
د المقارنة بذوي التحصيل ) ٣.٤٢( متوسطالتحصيل ال از المو )٣.٣٤( جي ا ضمن    .)٣.٣٥( مت أم
ة  مجال نوع الواجب لصالح  علىالفروق فكانت : الفرعية المجاالت از ذوي التحصيل الم الطلب  مت

ذوي التحصيل ال ) ٣.٤٠( ة ب دمقارن ة الواجب و). ٣.٢٥( جي ال أهمي روقضمن مج ت الف  ، آان
 .التحصيل) ٣.٦١( جيدو) ٣.٦٥( توسطممقارنة ب) ٣.٧٤( متازوي التحصيل المذالطلبة لصالح 

د  ، إنجاز الواجب  مجال  ما ضمن  أ روق   فق ة  لصالح آانت الف  )٣.٣١(التحصيل   توسطي م الطلب
يل ال ذوي التحص ة ب دمقارن ازوالم) ٣.٢٠( جي دي، ول)٣.١٣( مت يل  جي ة بالتحص  ذويمقارن

از التحصيل ال الدافع .الممت ة    وضمن مج الح الطلب روق لص اءت الف د ج ب، فق از الواج ة إلنج ي
طي يل  متوس ة ) ٣.٢٤(التحص دمقارن ازو) ٣.٠٧( بجي الح   )٢.٨٩( ممت يل، ولص دالتحص  جي

روق        أما ضمن .الممتاز التحصيل ذويالتحصيل مقارنة ب م للواجب فكانت الف ة المعل مجال متابع
ة ب  ) ٣.٨١( متازذوي التحصيل المالطلبة لصالح  د وال) ٣.٧٠( توسط التحصيل الم  ذويمقارن  جي

ال ). ٣.٧٠( ي مج ة وف ل امتابع بلأله روق لواج ت الف ة  لصالح فكان طيمالطلب  التحصيل توس
 ذوينسبة ل   )٣.١١( التحصيل  جيدي، ولصالح )٢.٨٨( الممتاز التحصيل ذويبمقارنة ) ٣.٢٢(

  . الممتاز التحصيل

دو   ة   بشكل عام تب ات    متوسط ذوي التحصيل ال اتجاهات الطلب ر  نحو الواجب ة  أآث من  ايجابي
د ذوي التحصيل ال از والم جي ة ذو  مت د التحصيل ال  و، ويحمل الطلب ين اتجاهات      جي ع ب اتجاهات تق

ة  از الطلب يل الممت طو ذوي التحص ن  .المتوس ة   زىعأن تويمك ذه النتيج ى أه ة ذوي إل ن الطلب
ى مس          متوسط التحصيل ال نهم من الوصول إل يلة تمك ات وس ان   توىيجدون في الواجب ول إتق  مقب

ةل ادة التعليمي ع  ،لم نهم من رف ا يمك اتحصيلهممستوى بم ة ذوي التحصيل الم ً ، خالف ازللطلب  مت
د   و .الذين قد ال يشعرون بالفائدة ذاتها للواجبات ذه النتيجة   عزى  تمن جهة أخرى ق ى  ه  تمحور إل

ة  مستويات من ال  حول أنشطة الواجب  ه عدم  و دنياال  المعرفي درات   تتألنشطة   تناول ة  طلب ق عقلي
ذي    )٢٠٠٢  أبو عواد، ( أنشطة الكتابها على قتصار؛ نظرًا العليا د  األمر ال د  ق ة  يفق  ذويالطلب

ر   التي نشطةاألفي متعة الخوض  الممتاز التحصيل ر التفكي ذا ال يكتسبون   تثي دة   مع، وبه ة جدي رف
  .ها فقطإتماممجرد  هانجازإلدافع ال، ويكون لتلك الواجباتم أدائه نتيجة

  
  االستنتاجات

  : في ضوء النتائج ومناقشتها استنتج الباحثان ما يلي

ة           .١ ات البيتي ى أن الواجب ك إل د يعزى ذل ة، وق ة إيجابي ات البيتي أن اتجاهات الطلبة نحو الواجب
ا   ي أدائه ب ف د الطال ة داخل الصف، ويج ها الطلب ة درس رتبط بموضوعات مهم ا ت ادة م ع

  . فرصة للتعلم الذاتي

ة الدراسية         أن اتجاهات ا .٢ ا للجنس، والمرحل ة ال تختلف تبع ات البيتي ة نحو الواجب د  . لطلب وق
ات          ة الواجب درآون أهمي ع المراحل الدراسية ي يفسر ذلك بأن الطلبة من الجنسين ومن جمي

  .يمكنهم تحسين تحصيلهم األآاديمي البيتية، وبإنجازها
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وع  .٣ ا لن ة تختلف تبع ات البيتي ة نحو الواجب ة، خاصة(المدرسة أن اتجاهات الطلب ، )حكومي
ة آانت       ات البيتي ة نحو الواجب دارس الحكومي ة الم حيث أظهرت الدراسة أن اتجاهات طلب

اعي     ع االجتم ى الوض ك إل ود ذل د يع ة، وق دارس الخاص ة الم ة بطلب ة، مقارن  –ايجابي
  . االقتصادي للطالب

يل، لصالح الطلبة ذوي لمستوى التحص أن اتجاهات الطلبة نحو الواجبات البيتية تختلف تبعًا .٤
از د والممت ذوي التحصيل الجي ة ب ة . التحصيل المتوسط مقارن ى أن الطلب ك إل د يعزى ذل ق

يلهم        ع تحص ن رف نهم م يلة تمك ة وس ات البيتي ي الواجب دون ف ط يج يل المتوس ذوي التحص
  . الدراسي

  
  التوصيات

  :بما يليدراسة ال توصيمحدداتها؛ وضمن  في ضوء نتائج الدراسة الحالية وتفسيراتها،

ة ذوي      .١ دى الطلب ة ل ات اإليجابي ز االتجاه ة لتعزي ات البيتي اط الواجب كال وأنم ع أش تنوي
 .التحصيل الجيد والممتاز

عقد لقاءات مع أولياء أمور الطلبة وتوعيتهم بأهمية مساهمتهم وتشجيعهم ألبنائهم بضرورة   .٢
 . إنجاز واجباتهم البيتية

 . لى تحسين دافعية طلبتهم نحو إنجاز واجباتهم البيتيةزيادة اهتمام المعلمين، والعمل ع .٣

ة نحو            .٤ رات أخرى في اتجاهات الطلب ة متغي اول عالق ي تتن إجراء المزيد من الدراسات الت
  .الواجبات البيتية مثل مستوى تعليم األب و األم، و الوضع االجتماعي واالقتصادي

  
  العربية واألجنبية المراجع

التي تحد من فاعلية الواجبات البيتية لدى طلبة  صعوباتال"). ٢٠٠٠( .أبو علي، محمد -
المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المعلمين 

 .فلسطين .نابلس .جامعة النجاح الوطنية .غير منشورة رسالة ماجستير. "والطلبة

لجأ إليها المعلمون في مرحلة تقييم الواجبات البيتية التي ي").٢٠٠٢( .أبو عواد، فريال -
 .الجامعة األردنية .غير منشورة رسالة ماجستير. "التعليم األساسي في منطقة عمان الكبرى

 . األردن. عمان

د  - يس، احم ية       " ).١٩٩٧( .بلق ة والمدرس فية والمنزلي ة الص ة الكتابي اطات الطلب يم نش تنظ
 . األردن . عمان .نروااأل .منشورات معهد التربية. "والميدانية المرافقة للمنهاج

الء - ال، ع ى   أ" ).٢٠٠١(  .رح ة عل ات البيتي يم الواجب تراتيجيات لتقي الث اس تخدام ث ر اس ث
يات      ي الرياض اء ف ادة اإلحص ي لم ع األساس ة الصف التاس دى طلب اظ ل التحصيل واالحتف
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ابلس    تير  . "للمدارس التابعة لوآالة الغوث في ن الة ماجس ر منشورة   رس ة النجاح   .غي  جامع
  .فلسطين .نابلس .الوطنية

السابع والثامن (اتجاهات المعلمين وطلبة الصفوف الثالثة ").١٩٩١( .رشيد، خليل -
من المرحلة األساسية نحو الواجبات البيتية في مادة اللغة العربية والمشكالت التي ) والتاسع
 . األردن .اربد .جامعة اليرموك .غير منشورة رسالة ماجستير. "هذه الواجبات أداءتعوق 

ثر التعيينات البيتية التحضيرية والتدريبية على تحصيل طلبة أ" ).١٩٩٠. (شبيب، ختام -
 .األردنيةالجامعة  .نشورةرسالة ماجستير غير م. "التاسع في قواعد اللغة العربيةالصف 
 .األردن .عمان

التعليم يذات الصفوف الدنيا من مرحلة مالواجبات المنزلية لتل"). ١٩٩٥( .صابر، ملكة -
-٩٩. )٥٣(١٥.رسالة الخليج العربي ."االبتدائي بالمدارس الحكومية والخاصة لمدينة جدة

١٧٠ .  

ثر متابعة الواجبات البيتية وربطها بحياة الطالب اليومية في أ"). ٢٠٠٥(  .ضمرة، بسام -
تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في مادة الرياضيات في مدارس وآالة الغوث في 

 .األردن .عمان .الجامعة األردنية .منشورةغير  رسالة ماجستير ."األردن

ثر برنامج مقترح الستخدام التعيينات في تعليم العلوم على أ"). ١٩٩٧( .عبد القادر، محسن -
التحصيل الدراسي واالتجاهات نحو الواجبات المنزلية لدى تالميذ الصف الثالث 

 . ٣٣١- ٢٨١ .)١(١٣ .بأسيوطمجلة آلية التربية . "اإلعدادي

مشروع تنفيذ الواجبات المدرسية للصفين األول والثاني " ).١٩٨٩( .العجمي، مهدي -
 .)٨(٨ .قطر مجلة آلية التربية ."دراسة تقويمية - االبتدائيين بإشراف الهيئة التدريسية

١٥٢- ١٢١.  

أثر برنامج مقترح لمتابعة الواجبات البيتية على تحصيل " ).٢٠٠٢( .العنزي، منصور -
 .الجامعة األردنية .رسالة ماجستير غير منشورة". بة الصف الخامس في الرياضياتطل

 .األردن. عمان

مدى أهمية الواجبات المنزلية في الحلقة األولى من التعليم "). ٢٠٠٤( .العنصرة، محمد -
  .٦٣- ٥٨ . البحرين.  )١٢( . مجلة التربية. "االبتدائي

مجلة التوثيق  ."تشخيص وعالج المنزليالواجب "). ١٩٧٥( .اللقاني، أحمد حسين -
 .٣٧-٢٩.  )١٤(٣ .التربوي

ثر استخدام الواجبات البيتية في أ").٢٠٠٢( .سليمان ،عبد العزيزو. المعايطة، شروق -
في مادة الجغرافيا واتجاهاتهن نحوها في  األدبيالثانوي  األولتحصيل طالبات الصف 

 .األردن. مؤتة .ؤتةجامعة م . رسالة ماجستير غير منشورة. "األردن

-١٤٩ .)١٢٧(٢٧ .المجلة التربوية قطر ."الواجبات المدرسية" .)١٩٩٨( .المومني، ماجد -
١٥٨ 
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  ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفهومها وأهدافها وخصائصها وطرائق : النشاطات البيتية" ).١٩٩٣( .اهللا قاطوني، عبد -
. عمان .اليونسكو .نروااأل .دائرة التربية والتعليم. "Math 1/93 تنظيمها ومعالجتها

 . األردن

- Arends, R. (2004).  Learning to teach.  sixth edition. McGraw-Hill. 
New York. 

- Chen, C. & Stevenson, H. (1989). "Homework: A cross-cultural 
examination". Child Development. (60). 551-561.  

- Cooper, H. (2001)."Homework for all in moderation". Educational 
Leadership. 58(7).  34-28.  

- Cooper, H. (1989). Homework. longman, white plains, NY. Cited in, 
Ulrich T. & Olaf, K. (2003)."The relationship between homework 
and achievement—still much of a mystery". Educational Psychology 
Review. 15(2). 115-145. 

- Cooper, H. Lindsay, J. & Nye, B. (2000)."Homework in the home: 
how student, family and parenting-style differences relate to the 
homework process". Contemporary Educational Psychology. 25(4). 
464–487. 

- Cooper, H. Jackson, K. Barbara, N. & James, J. (2001). "A model of 
homework's influence on the performance evaluations of elementary 
school students". Journal of Experimental Education. 69(2). 181-200. 

- Cosden, M. Morrison, G. Albanese, A. & Macias, S. (2001). "When 
homework is not home work: after-school programs for homework 
assistance". Educational Psychologist. 36(3). 211–221. 

- Danielle, B. (2006). "Improving homework completion and 
accuracy: interdependent group contingencies with randomly 
selected components". Dissertation Abstract International. 
AAT3239790 . 

- Hallam, S. (2004). “Homework: the evidence, institution of 
education”. University of London.  Retrieved June 12, 2007 from: 
http://www.bera.ac.uk/pdfs/RI89homeworkp26.pdf 

- Harris, S. Nixon, J. & Rubbuck, J. (1993)."School Work, Homework 
and Gender". Gender and Education. 5(1). 3-14.  



 "اتجاهات الطلبة نحو الواجبات البيتية في مدارس مدينة عمان" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٢٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

- Hong, E. & Milgram, R. (1999)."Preferred homework style and 
homework environment in high versus low achieving Chinese 
students". Educational Psychology. 20(2). 125-137. 

- Hong, E. & Roberta, M. (2000). Homework: motivation and learning 
preferences. Greenwood Publishing Group, Inc., USA. 

- Johnson, J. & Ponitus, A. (1989). "Homework: a survey of teacher 
beliefs and practices". Research in Education. (41). 71-78 

- Kralovec, E. & Buell, J. (2001). "End homework now". Educational 
Leadership. 58(7). 39-42. 

- Knollmann M. & Wild, E. (2007)."Quality of parental support and 
students' emotions during homework: Moderating effects of students' 
motivational orientations". European Journal of Psychology of 
Education. 22(1). 63-76. 

- Leone, C. & Richards, M. (1989). "Classroom and homework in 
early adolescence: the ecology of achievement". Journal of Youth 
and Adolescence. 18(6). 531-547. 

- Olympia, D. Sheridan, S. & Jenson, W. (1994). "Homework: a 
natural means of home-school collaboration". School Psychology 
Quarterly. 9(1). 60–80. 

- Sharp, C. Keys, W. Benefield, P. Flannagan, N. Sukhnandan, L. 
Mason, K. Hawker, J. Kimber, J. Kendall, L. & Hutchison, D. 
(2001). "Recent Research on Homework An Annotated 
Bibliography". Retrieved June 12, 2007 from:  

http://www.nfer.ac.uk/publications/other-publications 
/downloadable-reports/recent-  research-on-homework-an- 

annotated-bibliography. Cfm. 

- Warton, P. (2001)."The forgotten voice in homework: views of 
students". Educational Psychologist. 36(3). 155-195. 

- Xu, J. & Corno, L. (2006)."Gender, family help, and homework 
management reported by rural middle school students". Journal of 
Research in Rural Education. 21(2).1-13. 

 



 ٧٢٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسامة عابد، وابراهيم الشرع

  ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١(الملحق 

  يارية على فقرات المقياس الكلي ومجاالته الفرعيةالمتوسطات واالنحرافات المع

  درجة االتجاه  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  رقم الفقرة  المجال

ب
اج
لو
ع ا
نو

  

 إيجابي  ١.٢  ٣.٧٦  ٤٠

 إيجابي  ١.٢٧  ٣.٧٣  ١٦

 إيجابي  ١.٣٣  ٣.٥٢  ٧

 إيجابي  ١.٢٥  ٣.٥٠  ٢٥

 إيجابي  ١.٤٢  ٣.١٦  ٣١

 سلبي  ١.٣٣  ٢.٩١  ٨

 سلبي  ١.٣٩  ٢.٧٥  ٤٣

ب
اج
لو
ة ا
مي
أه

  

 إيجابي  ١.٠٦  ٤.٢  ١٨

 إيجابي  ١.١١٢  ٤.١٦  ٩

 إيجابي  ١.٠٤  ٤.١٦  ٣٣

 إيجابي  ١.٠٥  ٤.١٢  ١٩

 إيجابي  ١.١١  ٤.٠٦  ٢٦

 إيجابي  ١.١١  ٣.٩٥  ١٧

 إيجابي  ١.١٦  ٣.٩٥  ٣٨

 إيجابي  ١.٢١  ٣.٨٨  ٤١

 إيجابي  ١.٢٨  ٣.٢  ٤٢

 سلبي  ١.٣٧  ٢.٤  ٣٢

 بيسل  ١.٣١  ٢.٣٩  ٥



 "اتجاهات الطلبة نحو الواجبات البيتية في مدارس مدينة عمان" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٢٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 

ب
اج
لو
ز ا
جا
إن

  

 إيجابي  ١.١٠  ٤.٠٩  ١٠

 إيجابي  ١.٢٦  ٣.٧٥  ٣٦

 إيجابي  ١.٢١  ٣.٦٢  ١١

 إيجابي  ١.٣٤  ٣.٤١  ٢٠

 إيجابي  ١.٣٣  ٣.٣٧  ٤

 سلبي  ١.٣٩  ٢.٩٢  ٣٩

 سلبي  ١.١٩  ٢.٦٤  ٣٤

 سلبي  ١.٢٧  ٢.٤٨  ٢٧

 سلبي  ١.٢١  ٢.٤٥  ٦

ي
بيت
 ال
ب
اج
لو
ز ا
جا
إلن

ة 
عي
داف
ال

  

 إيجابي  ١.١٤  ٣.٩٥  ٢٢

 إيجابي  ١.٣٨  ٣.٥٣  ٣

 إيجابي  ١.٤٢  ٣.٢٤  ١٣

 إيجابي  ١.٤٣  ٣.١٧  ٢١

 سلبي  ١.٣٩  ٢.٥٩  ٣٥

 سلبي  ١.٣٥  ٢.٥٨  ٢٨

 سلبي  ١.٢١  ٢.١  ١٢

ي
بيت
 ال
ب
اج
لو
م ل
عل
لم
ة ا
بع
متا

 

 إيجابي  ١.٠١  ٤.٣٣  ١٤

 إيجابي  ١.٠٦  ٤.١٨  ٣٧

 إيجابي  ١.٠٥  ٤.٠٥  ٢٣

 إيجابي  ١.٢٩  ٣.٤٨  ٢٩

 يسلب  ١.٣٣  ٢.٧١  ١

ب
اج
لو
ل ل
أله
ة ا
بع
متا

  

 إيجابي  ١.٣٧  ٣.٤٩  ٢

 إيجابي  ١.٢٨  ٣.٢٦  ١٥

 محايد  ١.٤٠  ٣.٠٠  ٢٤

 سلبي  ١.٢٩  ٢.٣٤  ٣٠



 ٧٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسامة عابد، وابراهيم الشرع

  ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٢(الملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب

وما نرجوه . ياسيقوم الباحثان بدراسة التجاهات الطلبة نحو الواجبات البيتية، لذا نضع بين أيديكم هذا المق
في المربع الذي تعتبره مناسبًا من وجهة ) ×(منكم، قراءة آل فقرة من هذه فقرات بعناية، ومن ثم وضع إشارة 

اإلجابات  أنآما . علمًا أن ما تقدمه من إجابة عن آل فقرة من فقرات هذه المقياس ال تعد صحيحَة أو خاطئَة. نظرك
  .  ألغراض البحث العلمي فقط ستستخدم

  المعلومات الشخصية، نرجو منك عزيزي الطالب وضع دائرة حول الرقم البديل الذي يناسبك: الجزء األول

  أنثى.  ٢      ذآر.  ١  :نســــالج

  ثانوي.  ٣      الثامن وحتى العاشر.  ٢    أقل من الثامن.  ١  :فـــالص

  خاصة  . ٢      حكومة.  ١  :المدرسة

  ٨٠أعلى من .  ٣      ٨٠وحتى  ٧٠من .  ٢    ٧٠أقل من .  ١  :دلــالمع

  

  .شاآرين لكم حسن التعاون واالهتمام

في المكان التي تعتقد أنه األنسب إليك من وجهة ) √(اقرأ الفقرات التالية بتمعن ثم ضع اإلشارة  :الجزء الثاني
 .نظرك، علما بأنه ال توجد إجابة صحيحة أم خاطئة

رقم 
  الفقرة

  الفقرة
 موافق
بدرجة 
  عالية

  موافق
ق مواف

بدرجة 
  متوسطة

 غير
  موافق

غير 
موافق 
بدرجة 
  عالية

ال أنجز الواجبات البيتية التي ال يتابعها المعلم   ١
  في الحصة التالية

          

ُأظهر جهدًا واهتمامًا أآبر في حل الواجب عندما   ٢
  أشعر بمراقبة والدّي
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لمدرسية األخرى أآثر من أستمتع باألنشطة ا  ٤
  انجاز الواجبات البيتية

          

أعتقد أن الواجب البيتي مهم للطلبة ذوي    ٥
  التحصيل المتدني فقط

          

             أثناء تنفيذ الواجبات البيتية أآون مشوشا  ٦

ُأفّضل الواجبات البيتية التي يتطلب انجازها   ٧
  استخدام جهاز الحاسوب

          

ت البيتية المرتبطة بالمواد العلمية ُأفّضل الواجبا  ٨
  فقط

          



 "اتجاهات الطلبة نحو الواجبات البيتية في مدارس مدينة عمان" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٣٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

أشعر أن الواجب البيتي مهم ألنه يزيد تحصيلي   ٩
  في المواد الدراسية 

          

            ُأفّضل إنجاز الواجب البيتي المطلوب آامال  ١٠

ُأفّضل إنجاز الواجبات البيتية التي يتم تنفيذها   ١١
  بالتعاون مع زمالئي

          

             لبيتي تجنبا لعقاب األهلأحل الواجب ا  ١٢

ُأفّضل أن يعين المعلم واجبا بيتياً  في نهاية آل   ١٣
  حصة

          

أهتم بالواجبات البيتية التي يضع المعلم عالمات   ١٤
  إضافية على حّلها

          

            أنجز الواجبات البيتية التي يساعدني فيها األهل  ١٥

طلب انجازها ُأفّضل الواجبات البيتية التي ال يت  ١٦
  زمنًا طويًال

          

أعتقد أن الواجبات البيتية تساعد في التحضير   ١٧
  المسبق للدرس الجديد

          

أعتقد أن الواجب البيتي مهم لجميع الطلبة بغض   ١٨
  النظر عن مستوى تحصيلهم الدراسي  

          

أشعر بأهمية الواجب البيتي الذي يهتم المعلم   ١٩
  بتصحيحه

          

            باالستمتاع أثناء انجازي للواجبات البيتية اشعر  ٢٠

            أحل الواجب البيتي ألنني أحب معلم المادة  ٢١

لواجبات البيتية المتعلقة بأسئلة اأميل إلنجاز   ٢٢
  االمتحانات

          

أشعر بأهمية الواجب البيتي الذي يهتم المعلم   ٢٣
  بمتابعته آل حصة

          

مع معلمي حول ُأفّضل أن يتواصل والدي   ٢٤
  الواجب البيتي

          

أميل إلى الواجبات البيتية التي تتضمن أسئلة   ٢٥
  مرتبطة بمشكالت حياتية

          

اعتقد أن الواجبات البيتية تعزز فهمي لما أتعلمه   ٢٦
  في غرفة الصف

          

ال أعتقد أنني قادر على إآمال حل واجباتي   ٢٧
  البيتية

          

بضرورة انجاز واجباتي احتاج إلى من يذآرني   ٢٨
  البيتية

          

أهتم بانجاز الواجبات البيتية بغض النظر عن   ٢٩
  متابعة المعلم لها في الحصة التالية

          

ُأفّضل الواجب البيتي المتعلق بكتابة  البحوث أو   ٣١
  التقارير أو الوسائل

          



 ٧٣١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسامة عابد، وابراهيم الشرع

  ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعتقد أن الواجبات البيتية نوع من العقاب   ٣٢
  للطالب

          

أعتقد أن الواجب البيتي يساعد في تثبيت   ٣٣
  المعلومات الجديدة التي تعلمتها

          

أآتفي بحل بعض األسئلة الصعبة فقط من   ٣٤
  الواجب البيتي 

          

            أحل الواجب البيتي تجنبا لعقاب المعلم  ٣٥

ُأفّضل إنجاز الواجبات البيتية بنفسي دون تدخل   ٣٦
  من أحد

          

بّين المعلم األخطاء التي أقع فيها عند ُأفّضل أن ي  ٣٧
  تصحيحه للواجب البيتي

          

            أعتقد أن الواجبات البيتية تعزز من ثقتي بنفسي  ٣٨

            احل الواجب البيتي في المواد التي أحبها  ٣٩

ُأفّضل الواجبات البيتية التي تتضمن أسئلة   ٤٠
  تتحدى قدراتي 

          

مهم ألنه يبّين الطلبة  أعتقد أن الواجب البيتي  ٤١
  المهتمين بالدراسة

          

أهتم بالواجب البيتي المتعلق بعمل الوسائل   ٤٢
  والنماذج

          

ُأفّضل الواجبات البيتية التي يعّينها المعلم لنا من   ٤٣
  خارج الكتاب المدرسي

          

  


