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طمبة كمية التربية

ﺍلممﺨﺹ_ ٌدفت الدراسة الحالية بصكرة أساسية إلِ التعرؼ عمِ أثر
استخداـ فقرات التحضير البيتي في التحصيؿ كقمؽ االهتحاف لدل

 .1المقدمة

طمبة كمية التربية في هقرر هىاٌج البحث في عمـ الىفس بجاهعة

طاؿ االٌتهاـ بالتعمـ الذاتي جهيع هىاحي البحكث التربكية

الجكؼ ،كلتحقيؽ ٌذا الٍدؼ فقد جرل صياغة فرضيتيف لهتغيرم

الىظرية هىٍا كالتطبيقية لها لمتعمـ الذاتي لمطالب هف دكر في

التحصيؿ كقمؽ االهتحاف ،كهف أجؿ تحقيؽ ٌذا الٍدؼ فقد اعتهد

زيادة الهعرفة الهتعمهة كتعزيز ثقتً بىفسً ككضعً عمِ أكلِ

الباحث التصهيـ التجريبي ذا الهجهكعات الهتكافئة ،كقد تككف هجتهع

خطكات االستكشاؼ كاإليداع ،كقد اٌتـ الباحثكف في طرائؽ

الدراسة هف ( (2378طالبان كطالبة فيها تككىت عيىة الدراسة هف

ككسائؿ التعمـ الذاتي كهىٍا فقرات التحضير البيتي أك الكاجبات

هجهكعة هف الطمبة الذككر الذيف يدرسكف هقرر هىاٌج البحث في عمـ

الهىزلية أك الىشاطات خارج الغرفة الصفية ،كذلؾ لكشؼ كهعرفة

الىفس لمفصؿ الدراسي الثاىي لمعاـ الجاهعي  1436-1435ق في

أثر ٌذي الفقرات أك الهفردات االختيارية عمِ تحصيؿ الطمبة

كمية التربية بجاهعة الجكؼ كالبالغ عددٌـ ( )88طالبان هف شعبتيف

كبياف درجة تأثيرٌا عمِ قمؽ االختبار أيضان.

هختمفتيف ،حيث تـ تقسيـ العيىة عشكائيان إلِ هجهكعتيف تجريبية

كفي ٌذا الصدد تشير ياركىدم [ ]1إلِ أف اٌتهاـ

كضابطة .كقد تهيزت العيىة بتكافؤ (العهر الزهىي بالسىكات ،خمفية
الطمبة عف هكضكعات الهقرر) ،أها أدكات الدراسة فكاىت إعداد

الجاهعة بإعداد طالبٍا هف جهيع الجكاىب إىها ٌك الترجهة

اختبار تحصيمي هككف هف ( )48فقرة تـ التأكد هف صدقً كثباتً،

الحقيقية كالفعمية ألف تككف الجاهعة في خدهة هجتهعٍا ،فالفرد

ككذلؾ استخداـ هقياس قمؽ االهتحاف الذم تككف هف ( )45فقرة تـ

الذم يرغب في الحصكؿ عمِ الهعرفة كالهزيد هىٍا ٌك الٍدؼ

التأكد أيضان هف صدقً الظاٌرم كثباتً .كبعد تطبيؽ أدكات االختبار

األساسي كالهحكر الذم يىبغي أف يدكر حكلً العهؿ في

عمِ عيىة البحث الحالي كهعالجة البياىات الىاتجة إحصائيان أشارت

الجاهعة ،كحيث أف ٌذا العصر ٌك عصر االىفجار الهعرفي

الىتائج إلِ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة

فإف االتجاٌات التربكية الحديثة اتجٍت لالٌتهاـ بالتكازف بيف

اإلحصائية ) (α = 0.05بيف هتكسط تحصيؿ طمبة الهجهكعة

الىظاـ التعميهي كالتغيرات السريعة التي تحدث في الهجتهع في

التجريبية كهتكسط تحصيؿ طمبة الهجهكعة الضابطة لصالح

شتِ الهجاالت العمهية كالثقافية كالتكىكلكجية كذلؾ بإعداد الفرد

الهجهكعة التجريبية .كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد

الذم يستطيع أف يتكيؼ هع ٌذا الهجتهع السريع التغير ليكاصؿ

هستكل الداللة اإلحصائية ) (α = 0.05بيف هتكسط درجات الطمبة

الرقي العمهي كالىهك الهٍىي .كال سبيؿ إلِ ذلؾ إال بالتأكيد عمِ

لهقياس قمؽ االهتحاف لدل طمبة الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة،

ضركرة قياـ عهميتي التعميـ كالتعمـ عمِ الحكار الهستهر بيف

كبىاء عمِ الىتائج أكصت الدراسة بضركرة استخداـ فقرات التحضير
البيتي في تدريس هقرر هىاٌج البحث في عمـ الىفس بغرض زيادة

أطراؼ الهكاقؼ كاستخداـ الىقد كاستثهار التفكير اإلىساىي بتىهية

هستكل التحصيؿ كخفض قمؽ االهتحاف لدل الطمبة.

القدرات اإلبداعية لدل الطالب تمؾ القدرات التي تجد فرصتٍا

الكممات المفتاحية :فقرات التحضير البيتي ،قمؽ االختبار ،التحصيؿ،

أكثر في الجٍد الذاتي كالىشاط الهىبثؽ هف داخؿ الهتعمـ ،لذا
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فإف التعمـ الذاتي ٌك هف أفضؿ السبؿ لمتكيؼ هع ٌذا التغير

قمؽ االختبار لدل طمبة الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة التي

كالتأثير فيً تأثي انر يحقؽ لمفرد إيجابيتً كذاتيتً .فقد كجد الهربكف

درست بالطريقة االعتيادية.

عبر أجياؿ عديدة أف التعمـ الذاتي ٌك هفتاح التعميـ الهىتج

ج .حدود الدراسة
اقتصر البحث الحالي عمِ طمبة كمية التربية بجاهعة

خاصة في ظؿ األكضاع الحالية لمجاهعات التي تعاىي هف
هشكمة تكدس القاعات كالهحاضرات الىظرية.

الجكؼ الذيف درسكا هقرر هىاٌج البحث في عمـ الىفس لمفصؿ

كال يخفِ الدكر الذم يقكـ بً الهعمـ في تحقيؽ ٌدؼ

الدراسي األكؿ لمعاـ الجاهعي  1436-1435ق.

التعمـ الذاتي هع طالب هعاٌد الهعمهيف كالهعمهات ،إذ ال يهكف

د .مصطمحات الدراسة

أف يستخدـ الهعمـ أساليب التعمـ الذاتي إال إذا كاف عمِ عمـ تاـ

• فقرات التحضير البيتي :Item Preparing Homwork

بٍا كهقتىعان بفائدتٍا كأٌهيتٍا .حيث أٌهية التعمـ الذاتي كأسمكب

عرفٍا ككد [ ]12هجهكعة هف األسئمة الهباشرة التي تعطِ

هف أساليب التدريس في إعداد الهعمـ ،يتبيف في أف ههارسة ٌذا

لمتحفيز عمِ قراءة الهادة قبؿ تدريسٍا .كها عرفٍا ككبر []13

األسمكب أثىاء عهمية اإلعداد هف شأىٍا أف تتيح الفرصة أهاـ

هجهكعة الهٍاـ التي يعيىٍا الهعمـ لطمبتً إلىجازٌا خارج كقت

الهعمـ لههارسة ٌذا األسمكب هع طالبً هستقبالن ،كها أثبتت

الهدرسة بصرؼ الىظر عف هكاف تىفيذي.

العديد هف البحكث الهعاصرة فاعمية التعمـ الذاتي في إعداد

كتعرؼ عمِ أىٍا التدريبات كالهٍاـ كاألىشطة كالتهاريف

الهعمـ كتدريبً كفي تحسيف العائد التربكم لمطالب في

التي يكمؼ بٍا الطمبة هف جاىب الهعمهيف ألدائٍا في الهىزؿ

التخصصات الهختمفة بكؿ هستكياتٍا.

كذلؾ لزيادة الكـ الهعرفي لديٍـ كتدريبٍـ عمِ إتقاف بعض

 .2مشكمة الدراسة

الهٍارات كالخبرات كتطبيؽ ها سبؽ أف تعمهكي داخؿ الصؼ
الدراسي هف أجؿ تحسيف هستكل التعمـ لديٍـ [.[14

أ .أسئمة الدراسة

أها زكرم [ ]15فقد عرفٍا بأىٍا هجهكعة هف األسئمة

بىاء عمِ ها سبؽ فقد تحددت هشكمة الدراسة في اإلجابة عف
ن

يعطيٍا الهدرس لمطالب كيقرب عددٌا بيف سؤاؿ كاحد فػأكثر

السؤاليف التالييف:

ٌ -1ؿ يتأثر التحصيؿ في هقرر هىاٌج البحث في عمـ الىفس

تغطي هكضكع الدرس القادـ حيث يقدـ الطمبة إجاباتٍـ هكتكبة

باستخداـ فقرات التحضير البيتي؟

إلِ الهدرس هع بداية الدرس الجديد ليصححٍا كيعمؽ عميٍا.

ٌ -2ؿ يتأثر قمؽ االختبار بهقرر هىاٌج البحث في عمـ الىفس

فيها عرفٍا األحهد ]16[ ،بأىٍا هجهكعة هف األسئمة يعدٌا

باستخداـ فقرات التحضير البيتي؟

الهدرس قبؿ اعطاء الحصة ليعطي الهكضكع الجديد كالذم

ب .فرضيات الدراسة

سكؼ يشرحً في الحصة التالية.

هف أجؿ تحقيؽ ٌدؼ الدراسة صيغت الفرضيات اآلتية:

كيعرفٍا الباحث إجرائيان بأىٍا هجهكعة هف الفقرات يقرب عددٌا

 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الدال ػ ػػة

ها بيف ( )2 – 7فقرات تخص هقرر هىاٌج البحث في عمـ

اإلحصائيػػة ) (α = 0.05بيف هتكسط تحصيؿ طمبة الهجهكعة

الىفس كالهادة الجديدة التي سيعرضٍا كتعطِ ككاجب بيتي

التجريبية كهتكسط تحصيؿ طمبة الهجهكعة الضابطة التي

يحمٍا الطمبة كيتـ تصحيحٍا كتقكيـ ىتائج الطمبة عميٍا.

درست بالطريقة االعتيادية.

• التحصيؿ :Achievement

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الدالل ػػة

يعرؼ إجرائيان بأىً هقدار ها اكتسبً الطالب هف

اإلحصائي ػ ػة ) (α = 0.05بيف هتكسط درجات الطمبة لهقياس

الهادة التعميهي ػة ،كيقاس بالدرجة التي يحصؿ عميٍا الطالػ ػب فػ ػي
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االختبار الهعد في الهادة التعميهية بعد تدريسٍا.

فالفقرات التحضيرية التي يعطيٍا الهدرس لطمبتً لهطالعتٍا

• قمؽ االهتحاف :Test Anaxity

كحمٍا في البيت ربها تككف إحدل الكسائؿ الهٍهة في زيادة ثقة

 -عرفً شعيب [ ]17بأىً الحالة التي يصمٍا الطالب ىتيجة

الطالب بىفسً كزيادة تحصيمً الهعرفي فيها تعهؿ عمِ تخفيض

لزيادة في التكتر كالخكؼ بأداء االختبار كها يصاحب ٌذي

قمقً إزاء اختباراتً.

الحالة هف اضطراب لديً في الىكاحي العاطفية كالهعرفية

كلها كاف الهدرس عىص انر أساسيان في العهمية التربكية فإف

كالفسيكلكجية .كعرفً الصباغ [ ]9بأىً حالة اىفعالية هؤقتة تالزـ

ىجاح ٌذي العهمية هرٌكف بالدرجة األكلِ بتكفير هعمـ جيد

الطالب في هكاقؼ االهتحاف ،تتهيز بظٍكر أعراض جسهية

اإلعداد ،يتهكف هف ترجهة هىاٌج التعميـ كبراهجً الهختمفة إلِ

كاضطرابات ىفسية تؤثر في العهميات العقمية فتسبب صعكبة في

خبرات تربكية ىاجحة ،يتفاعؿ هعٍا الهتعمهكف فتىهك بٍا

استرجاع الهعمكهات قبؿ االهتحاف أك أثىائً .كعرفً الشكشاف

شخصياتٍـ بجكاىبٍا الهختمفة الهعرفية هىٍا كالهٍارية كالكجداىية

[ ]6بأىً سهة في الشخصية في هكقؼ هحدد كيتككف هف

كاالجتهاعية [.[11

االىزعاج كاالىفعالية ،كٌها أبرز عىاصر قمؽ االهتحاف كيحدد

كعميً فإف أٌهية الدراسة الحالية تتهثؿ فيها يمي:

االىزعاج عمِ أىً اٌتهاـ هعرفي لمخكؼ هف الفشؿ كتحدد

 -1تطكير كتحسيف تحصيؿ الطمبة في هقررات كمية التربية هف

االىفعالية عمِ أىٍا ردكد افعاؿ الجٍاز العصبي.

خالؿ استخداـ فقرات التحضير البيتية كأحد اساليب التعمـ خارج
قاعة الدرس.

كيعرفً الباحث إجرائيان بأىً حالة اىفعالية هؤقتة تالزـ
الطالب في هكاقؼ القمؽ كالهقدرة بالدرجة التي يحصؿ عميٍا

 -2إهكاىية الكشؼ عف أسباب قمؽ االختبار كهحاكلة تقميمً

الطمبة هف خالؿ اجاباتٍـ عمِ فقرات هقياس قمؽ االهتحاف

كخفضً لمحد الذم يتحسف هعً أداء كتحصيؿ كهخرجات تعمـ

الهعد لغرض البحث.

الطمبة.

ه .أهمية الدراسة

 -3تغيير الىهط التعميهي السائد داخؿ قاعات الهحاضرات

هها ال شؾ فيً أف التحضير الهسبؽ ألم عهؿ كاف عمِ

بالجاهعة هف الىهط التقميدم التمقيىي أحادم الهعمكهة هف طرؼ

درجة هف األٌهية لضهاف ىجاح العهؿ كتحقيؽ أٌدافً الهرجكة،

الهدرس ،إلِ ىهط إشراؾ الطالب بالبحث عف الهعمكهة كزيادة

كلها كاف الطالب في هستكياتً الدراسية الهختمفة خاصة في

ثقتً بىفسً بتحسيف دكري التفاعمي الذم يىعكس إيجابيان عمِ

الهراحؿ الجاهعية ٌك ٌدؼ كغاية التعميـ فكاف لزاهان البحث عف

تحصيمً كىتاج تعمهً.

كؿ الكسائؿ كاألدكات التي تحقؽ لٍذا الطالب ىتاجان تعميهان جيدان،

و .هدف الدراسة

كىظ انر لها لمتحضير الهسبؽ عاهة كفقرات التحضير البيتي

يٍدؼ البحث الحالي إلِ التعرؼ عمِ أثر استخداـ فقرات

خاصة هف دكر في إثراء الطالب هعرفة كفٍها لها سيتىاكلً

التحضير البيتي في التحصيؿ كقمؽ االهتحاف لدل طمبة هقرر

تعميهً في هقرر هىاٌج البحث في عمـ الىفس الذم يؤسس

هىاٌج البحث في عمـ الىفس بكمية التربية بجاهعة الجكؼ.

لمطالب كيفية تىاكؿ طرؽ كأساليب البحث في كمية التربية

 .3اإلطار النظري

عهكهان كتخصص عمـ الىفس عمِ كجً الخصكص فقد جاءت

إف الستخداـ االستراتيجية القبمية لمتحضير Preparatory

ٌذي الدراسة لمبحث في هعرفة هدل ضركرة كأٌهية الفقرات أك

 Questionأٌهية في العهمية التعميهية ،فاألسئمة الصفية ال

أسئمة التحضير البيتي الهسبؽ في تحصيؿ الطالب كخفض قمؽ

تىبع في كظيفتٍا التقكيهية فقط بؿ إف استخداـ أىهاط هتىكعة هف

االهتحاف الذم يكاجًٍ الطالب كمها اقتربت اهتحاىاتً.

األسئمة الصفية داخؿ الفصؿ الدراسي سيثير لدل الهتعمهيف
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كالتحصيؿ الدراسي في هجاؿ التربية [.[7

األسئمة بكفاية يساٌـ في زيادة تعمـ الهتعمهيف ،فضالن عف أف

كيشار إلِ أف حدة القمؽ تزداد إذا ها أدرؾ الطمبة أف

تكظيؼ األسئمة يعد بهثابة الهحكر الذم تدكر حكلً جهيع

هصيرٌـ في ٌذ االهتحاف ٌك الىجاح أك الفشؿ هها يعىي الشي

عهميات االتصاؿ بيف الهعمـ كهتعمهيً ،أم أىٍا تعد هف الكسائؿ

الكثير بالىسبة إلثبات كجكدٌـ أك تحقيؽ ذكاتٍـ ،ىاٌيؾ عف

الهٍهة في إىجاح العهمية التعميهية ].[2

خكؼ الكثير هف الطمبة هف الهرض الهفاجئ أك األحداث
العائمية الهباغتة التي ستؤثر سمبان عمِ ىتائجٍـ [.[8

كها أف أسئمة التحضير هف االستراتيجيات الهٍهة ككىٍا
تساعد الهعمـ كالهدرس كهف في قاعة الدرس عمِ إثارة كشد

فيها تبيف أف أٌهية دراسة قمؽ االهتحاىات تظٍر هف

اىتباي التالهيذ كتحفيزٌـ لإلعداد لمدرس كالهساٌهة فيً ،كاف

طبيعة الهكقؼ الذم يتعرض لً الطمبة أثىاء أدائٍـ لً ،ألف

إعداد كطرح األسئمة في هجاؿ التعميـ بكجً عاـ تعتبر هف

االهتحاف عهمية تتكرر بأشكاؿ هختمفة ،فهىٍا اليكهية كالقصيرة

األدكات الهٍهة كالفعالة التي يتكقؼ عميٍا ىجاح العهمية

كالشٍرية كالفصمية أك الىٍائية ،كٌذ الهكقؼ هف كجٍة ىظر

التعميهية ].[3

) (English & person, 1965يجعؿ الطالب في حالة تكتر
هستهر كخكؼ كاضطراب فيها تزداد الهشكمة حدة في

أها الكاجب البيتي أك الصفي فيعد استكهاالن لهكضكع
الدرس ألىً يزيد هف ترسيخ الهعمكهات التي درست إذا كاف

االختبارات الىٍائية [.[9

هتعمقان بالدرس الهعركض ،أها إذا كاف هكضكعان جديدان يحضري

كبىاء عمِ ها تقدـ فإف الدراسة الحالية ترل أف هشكمة الدراسة

الطمبة فإىٍـ سيقكهكف بتحديد هكاطف الصعكبة كالغهكض في

قد تأسست عمِ ها يمي:

الدرس القادـ ،فتتاح الفرصة لالستيضاح عىً خالؿ الدرس ].[4

 -1إو الهدرسيف هف أساتذة الجاهعات كالهحاضريف ال زالكا

كهف الهعمكـ أف العهمية التربكية عهمية هتكاهمة لكؿ جكاىب

يهارسكف تعميـ هقرراتٍـ بالطريقة التقميدية بالتمقيف كالهحاضرة،

الشخصية اإلىساىية الهتهثمة بالجكاىب الهعرفية كالهٍارية

كلعؿ في استهرار العهؿ بٍذي الطريقة يجعؿ هف عهمية التعمـ

كالكجداىية ،لذا يعد قمؽ االهتحاف هتغي انر هف الهتغيرات التي قد

أيضان تقميدية بهخرجاتٍا كىكاتجٍا الهرجكة ،فيبقِ بذلؾ الطالب

تؤثر في تحصيؿ الطمبة كسمككٍـ الدراسي بصفة عاهة ].[5

الهتمقي لمهعمكهة كالهدرس الهصدر الرئيس لمهعمكهة كٌذا ها

كهكقؼ االهتحاف هف الهكاقؼ التي يقابمٍا هعظـ األفراد في

دفع بالباحث لكشؼ هدل أٌهية أساليب كطرؽ أخرل تغذم

الحياة كتختمؼ ردكد الفعؿ تجاي ٌذا الهكقؼ هف فرد إلِ آخر،

الطالب بالهعمكهات كالهعارؼ بعيدان عف األسمكب التقميدم في

كيدرؾ ٌؤالء األفراد هكقؼ االهتحاف عمِ أىً ذك ٌدؼ تقكيهي

قاعة الدرس فجاءت الدراسة لمكشؼ عف إيجابية فقرات

كيشعركف أىً هف الهٍـ أف يككىكا قد أحسىكا األداء في الهكاقؼ

التحضير البيتي هف عدهً لطمبة كمية التربية عمِ سبيؿ الهثاؿ

ألف حياتٍـ تتأثر بها يحققكىً في االهتحاىات كهكاقؼ التقكيـ

ال الحصر بجاهعة الجكؼ.

الهختمفة ].[6

 -2أشار آؿ ياسيف كجابر [ ]10إلِ أف ظٍكر الحاجة إلِ

كيعتبر القمؽ هف الهكضكعات ذات األٌهية في الهجاالت

دراسات عمهية تٍتـ بتقديـ طرائؽ كأساليب جديدة في التعمـ تحؿ

الىفسية كالتربكية ،فقد ازداد االٌتهاـ بدراسة القمؽ في السىكات

هحؿ الطرائؽ القديهة ،فظٍرت ىتيجة لذلؾ استراتيجيات قبمية

األخيرة هع ازدياد الضغكط البيئية التي يتعرض لٍا اإلىساف

لمتدريس تعهؿ عمِ تسٍيؿ عهمية التعمـ كالتعميـ ،كقد جاءت

الهعاصر كلعالقة القمؽ بالعديد هف القضايا الىفسية كالتربكية

الدراسة الحالية لتؤكد عمِ التعمـ الذاتي هف خالؿ اعتهاد

التػ ػي تػىعػكػ ػس سػمبػ ػان عمػ ػِ أداء اإلىػسػ ػاف كعػمػ ػِ قضػاي ػا اإلىػجػ ػاز

الطالب عمِ ىفسً في الكصكؿ إلِ الهعمكهات كالحقائؽ
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كبالتالي سكؼ تزداد ثقتً بىفسً إذا ها أعد إعدادان جيدان عف

الهكضكعي الهككف هف ( )60فقرة كأداة لمبحث إضافة إلِ

طريؽ تدريبً عمِ أىكاع هختمفة هف األسئمة.

إعداد هقياس االتجاي ىحك هادة الجغرافيا هككف هف ( )48فقرة،

 -3إف القمؽ الهصاحب لالختبارات الهختمفة كالهتىكعة التي

كبعد تحميؿ الىتائج تبيف عدـ كجكد فركؽ إحصائية دالة في

يتقدـ لٍا الطالب كاف هدعاة لهىاقشة أسباب كطرؽ عالج ٌذي

هتكسطات

الجغرافيا تعزل

الظاٌرة التي ربها تككف فقرات التحضير البيتي إحدل كسائؿ

لالستراتيجيات الثالث.

درجات

االتجاي

ىحك هادة

التخفيؼ هىٍا أك تقميمٍا لمحد الذم ال يتأثر هعً تحصيؿ الطالب

أها دراسة كازهيراؾ [ ]20فقد ٌدفت إلِ التعرؼ عمِ أثر

كهخرجات تعمهً بٍذا القمؽ ،سيها كأف الطالب يدرس لثهاىية

استخداـ ىظاـ هعيف في تصحيح الكاجبات الهىزلية عمِ

فصكؿ في هرحمة البكالكريكس عمِ األقؿ يتعرض خاللٍا

التحصيؿ كقد بمغت عيىة الدراسة ( )13طالبان هف الهرحمة

لعشرات االختبارات التي يصاحبٍا ٌذا القمؽ قبؿ كأثىاء كبعد

الثاىكية بألهاىيا ،كفي ٌذي الدراسة كاف الهعمـ يصحح كؿ كاجب

ٌذي االختبارات.

هىزلي بحيث يرصد ( )2درجة لمطالب الذم يكهؿ الكاجب
 .4الدراسات السابقة:

الهىزلي )1( ،درجة لمطالب الذم لـ يكهؿ الكاجب الهىزلي ك()0

فاـ الباحث بهراجعة عدد هف البحكث كالدراسات السابقة الهتعمقة

لمطالب الذم لـ يحاكؿ إكهاؿ الكاجب .كأكضحت ىتائج الدراسة

بهكضكع الدراسة ،كقسهت ٌذي الدراسات إلِ قسهيف أساسييف

أف الطمبة الذيف خضعكا لىظاـ تصحيح حصمكا عمِ درجات

ٌها:

تزيد بىسبة ( )%1عف الطمبة الذيف لـ يخضعكا لىظاـ جيد كها

 -1الدراسات التي تىاكلت أثر أسئمة التحضير البيتي في

أشارت الدراسة إلِ أف اتجاي الطمبة ىحك الكاجبات الهصححة

التحصيؿ

يعادؿ اتجاٌٍـ ىحك الكاجبات غير الهصححة.

أجريت دراسة القيسي [ ]18في العراؽ بجاهعة بغداد في

كٌدفت دراسة سىترال [ ]21إلِ تزكيد األٌالي بطريقة

كمية التربية األكلِ كٌدفت إلِ هعرفة أثر استراتيجية قبمية

صالحة كههيزة لتزكيد الهعمهيف بالتغذية الراجعة ،كفحصت ٌذي

لمتدريس في التحصيؿ الدراسي لمصؼ الثاىي الهتكسط في هادة

الدراسة كيفية التغذية الراجعة هف الطالب إلِ الهعمـ ،كبيىت

التاريخ ،كاشتهمت عيىة البحث ( )136طالبان كزعكا عشكائيان إلِ

ىتائج الدراسة أف األٌالي كالطالب ال يصىفكف الهعمهيف تصىيفان

هجهكعتيف ضابطة كتجريبية بالتساكم .كاستخدـ االختبار

هتشابٍان ،فاألٌالي كاىكا أكثر رضان عف البيئة الصفية كأكثر

التحصيمي الهكضكعي كأداة لمبحث هف ىكع االختيار هف هتعدد

رضان عف الهعمهات هف الهعمهيف ،كبيىت الدراسة أيضان أف

هككف هف ( )40فقرة .كقد أظٍرت ىتائج الدراسة تفكؽ الهجهكعة

الكاجبات الهىزلية في الهدارس االبتدائية أكثر فاعمية هىٍا في

التجريبية التي درست باستخداـ أسئمة التحضير عمِ العيىة

هدارس الهرحمة اإلعدادية.
أها دراسة شارب كآخركف [ ]22فقد أجرت تحميالن

الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.
كأجريت دراسة الشكؾ [ ]19في كمية ابف رشد بجاهعة

لمدراسات التي بحثت في الكاجبات الهىزلية في الفترة بيف عاهيف

بغداد ،كٌدفت لمتعرؼ عمِ أثر استخداـ أسئمة التحضير القبمي

( )2001 -1988ككاف هف بيىٍا دراسات تقصت اتجاٌات

كاألٌداؼ السمككية كالهىظهات الهتقدهة في تحصيؿ كاتجاٌات

الطمبة ىحك الكاجبات الهىزلية ،كقد كاىت أبرز الىتائج أف

طمبة الصؼ الرابع العاـ ىحك هادة الجغرافيا تبعان لهتغير الجىس.

اتجاٌات الطمبة ىحك الكاجبات الهىزلية إيجابية كأف الجىس

حيث اشتهمت العيىة عمِ ( )184طالبان كطالبة كزعكا عشكائيان

كالعهر لٍها داللة إحصائية في اتجاٌات الطمبة ىحك الكاجبات

عمِ ثالث هجهكعات تجريبية ،كاستخدـ االختبار التحصيمي

الهىزلية كحيث أف الطالبات يرغبف في قضاء كقت أطكؿ في
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إىجاز الكاجبات هقارىة بالذككر ،كاف اتجاٌات الطمبة ىحك

فيها ٌدفت دراسة أكسك كككرىك [ ]25إلِ هعرفة أىهاط

الكاجبات الهىزلية تتجً ىحك ايجابية باالرتقاء عبر الهراحؿ

إدارة الطالب لكاجباتً الهىزلية كعالقتٍا بهتغيرات الجىس

الدراسية.

كالهرحمة الدراسية ،كهدل هساعدة األٌؿ في إىجاز الكاجب
الهىزلي .تـ اختيار ( )238طالبان كطالية هف طمبة الصفيف

كجاءت دراسة ككبر كآخركف [ ]13لتٍدؼ إلِ هعرفة أثر
الكاجبات الهىزلية في األداء الصفي لطمبة الهرحمة األساسية،

السابع كالثاهف هف إحدل الهدارس الريفية في هديىة تيىيسي

كعالقة اتجاٌات الكالديف ىحك الكاجبات الهىزلية باتجاٌات

 Tennesseeحيث أظٍرت ىتائج الدراسة تفكؽ اإلىاث عمِ

أبىائٍـ ىحكٌا ،كتككىت عيىة الدراسة هف ( )28هعمهان ك()428

الذككر في جكاىب إدارة الكقت كاالحتفاظ بدافعية ذاتية ،كهراقبة

طالبان ك( )428كلي أهر .استخدهت في الدراسة استباىات

الهشاعر كضبطٍا عىد إىجاز الكاجب كها أظٍرت الىتائج أف

خاصة بكؿ هف الهعمهيف كالطمبة كأكلياء األهكر .كقد أشارت

الذككر الذيف يتمقكف هساعدة هف األٌؿ إلىجاز كاجباتٍـ

الىتائج إلِ عدـ كجكد ارتباط بيف اتجاٌات الطمبة ىحك الكاجبات

يكتسبكف دافعية ذاتية أثىاء إىجاز كاجباتٍـ ،كيتحمكف بضبط

الهىزلية كعالهاتٍـ الصفية ،كأف اتجاٌات الكالديف ىحك الكاجبات

هشاعرٌـ خالؿ إىجازٌـ لمكاجبات هقارىة هع الذيف ال يتمقكف

تؤثر في اتجاٌات أبىائٍـ ىحكٌا.

هساعدة هف األٌؿ ،كلـ تظٍر ىتائج الدراسة فركقان دالة إحصائيان
تبعان لهتغير الهرحمة الدراسية عمِ جهيع هجاالت الهقياس.

أها دراسة العىزم [ ]23فقد ٌدفت إلِ استقصاء أثر
برىاهج هقترح في هتابعة الكاجبات البيتية في تحصيؿ طمبة

أها دراسة حاهد [ ]26فقد ٌدفت إلِ دراسة ضكابط

الصؼ الخاهس األساسي في هادة الرياضيات ،كها إذا كاف

استخداـ الكاجبات الهىزلية كفاعميتٍا في تىهية االتجاي ىحك التعمـ

لذلؾ أثر هرتبط بتحصيؿ الطالب ،حيث استىد البرىاهج بشكؿ

الذاتي في برىاهج إعداد هعمهات المغة اإلىجميزية في كميات

أساسي عمِ عهميتي التشخيص كالعالج في هتابعة الكاجب

التربية لمبىات .كتألؼ هجتهع البحث هف طالبات قسـ المغة

البيتي .تككىت عيىة الدراسة هف ( )56طالبان هف الصؼ

اإلىجميزية في كمية التربية لمبىات في هكة الهكرهة ،أها عيىة

الخاهس في إحدل الهدارس السعكدية ،كقد كشفت ىتائج الدراسة

البحث فقد تككىت هف هجهكعتيف هف طالبات الفرقة الثاىية بقسـ

كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف هتكسط عالهات الطمبة لصالح

المغة اإلىجميزية ،كقد بمغ عددٌف اإلجهالي ( )132طالبة بهعدؿ

الطمبة الذيف تهت هتابعة كاجباتٍـ البيتية باستخداـ البرىاهج

( )70طالبة بهجهكعة (أ) كٌذي العيىة تهثؿ الهجهكعة التجريبية

الهقترح ،كلـ تظٍر الىتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

التي تقدـ لٍا كاجبات هىزلية في ضكء هعايير هحددة ك()62

هرتبطة بالتفاعؿ بيف البرىاهج الهقترح كهستكل تحصيؿ الطالب.

طالبة بهجهكعة (ب) تهثؿ الهجهكعة الضابطة كتقدـ لٍا

كٌدفت دراسة ضهرة [ ]24إلِ تقصي أثر هتابعة الهعمـ

كاجبات هىزلية بالطريقة التقميدية الهتبعة عادة كطبؽ عميٍا

لمكاجبات البيتية ،كأثر ربطٍا بحياة الطالب اليكهية في تحصيؿ

هقياس االتجاي ىحك التعمـ الذاتي .كأشارت ىتائج الدراسة إلِ

الطمبة في هادة الرياضيات .كتككىت عيىة الدراسة هف ()172

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطي درجات القياس

طالبان هف طمبة إحدل الهدارس في هديىة عهاف .كقد أظٍرت

القبمي كالبعدم لدل طالبات الهجهكعة التجريبية لصالح القياس

الىتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ طمبة

البعدم هها يعىي حدكث تحسف إيجابي في االتجاي ىحك التعمـ

الصؼ السابع لصالح الطمبة الذيف قدهت لٍـ كاجبات هرتبطة

الذاتي بعد استخداـ الكاجبات الهىزلية الهعدة في ضكء الهعايير

بسياؽ حياتٍـ ،كها أظٍرت الىتائج كجكد فركؽ ذات داللة

الهحددة ،كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف هتكسطي درجات

لصالح الطمبة الذيف تابع الهعمـ كاجباتٍـ البيتية.

القياس القبمي كالبعدم لمهجهكعة الضابطة هها يعىي عدـ
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حدكث أم حافز لالتجاي اإليجابي ىحك التعمـ الذاتي بعد

االهتحاىات الذم أعدي عبد الرحيـ ىجيب عاـ  1989كالهككف

استخداـ الكاجبات الهىزلية بالطريقة التقميدية.

هف  20فقرة ،كقد أظٍر التحميؿ أف طالبات كمية التربية يعاىيف

أها دراسة ىكلهاف ككايؾ [ ]27فقد ٌدفت إلِ تقصي

هف قمؽ االختبار بدرجة هتكسطة ،إضافة إلِ أىً تكجد عالقة

العالقة بيف ىكعية الدعـ الذم يقدهً اآلباء كاألهٍات ألبىائٍـ

سمبية كدالة إحصائيان بيف قمؽ االختبار كالتحصيؿ الدراسي لدل

خالؿ إىجازٌـ لمكاجبات الهىزلية ،كدافعية الطمبة (دافعية داخمية،

طالبات الكمية.

دافعية خارجية) إلىجاز الكاجبات كطبيعة هشاعر الطمبة خالؿ

كأجريت دراسة  [30] Wachelkaفي أهريكا كٌدفت إلِ

إىجازٌا .شارؾ في الدراسة ( )181طالبان كطالبة هف الصؼ

خفض قمؽ االختبار كتحسيف هستكل طمبة الثاىكية العاهة

السادس هف الهدارس األلهاىية كعائالتٍـ ،كلهعرفة هشاعر

األكاديهي ههف يعاىكف صعكبات تعميهية ،كاستخدـ اختبار

الطمبة كاتجاٌاتٍـ ىحك الكاجبات الهىزلية ،قدهت لٍـ هجهكعة

الهجهكعة الضابطة العشكائية الهطبؽ عميٍا االختبار القبمي

هف القصص القصيرة التي تصؼ حاالت هف الهساعدة التي

كالبعدم هف أجؿ التعرؼ عمِ فاعمية الهعالجة السمككية

سبؽ أف قدهت لبعض الطمبة خالؿ إىجاز الكاجب .كأظٍرت

الهعرفية لتخفيض هستكل قمؽ االختبار كتحسيف الهستكل

ىتائج الدراسة أف الطمبة الذيف يهتمككف دافعية خارجية كاىت

األكاديهي لمطمبة الذيف يعاىكف صعكبات في التعمـ كارتفاع ىسبة

هشاعرٌـ جيدة عىد تمقيٍـ الهساعدة هف الكالديف إلىجاز

القمؽ كالتكتر في االختبارات كقد أظٍر التحميؿ كجكد اىخفاض

الكاجبات ،ككاف الدافع إلىجاز الكاجب تجىبٍـ لمفشؿ.

كاضح في هستكل قمؽ االهتحاف لدل الهجهكعة التجريبية في

 -2الدراسات التي تىاكلت أثر فقرات التحضير البيتي عمِ قمؽ

درجاتٍـ عىد اإلجابة عف قائهة القمؽ ،كأىً يزكؿ سريعان

االهتحاف

باستخداـ الطرؽ الهعرفية السمككية ،كتحسف كاضح في هٍارات

ٌدفت دراسة عكدة [ ]28التي أجريت الدراسة في األردف

الدراسة كالتقدير الذاتي األكاديهي عىد قياس ذلؾ بكاسطة هقياس

إلِ هعرفة أثر تغير اإلجابة عمِ عالهات الطمبة كعالقة ٌذا

العادات الدراسية كاالتجاٌات كهقياس ككبر سهيث لمتقدير

التغير بقمب االختبار كصعكبة الفقرة لدل طالب الجاهعة

الذاتي.

األردىية .حيث اشتهمت عيىة الدراسة عمِ ( )211طالبان.

أها دراسة سعادة [ ]8فقد ٌدفت لمكشؼ عف هستكل القمؽ

استخدـ الباحث فيٍا هقياس سارسكف لقياس القمؽ كصىؼ

كحالة ككسهة لدل عيىة هؤلفة هف ( )200طالبان كطالبة هف

الطمبة إلِ ثالث فئات ،كها صىؼ الفقرات بحسب هستكل

جاهعة صىعاء هف كميات كأقساـ هختمفة ،ككذا لمكشؼ عها إذا

الصعكبة إلِ ثالث فئات .كقد أظٍر التحميؿ كجكد فركؽ في

كاىت ٌىاؾ فركؽ دالة إحصائيان بيف القمؽ كحالة ككسهة بيف

حجـ التغير بيف االتجاٌيف اإليجابي كالسمبي لصالح التغير

الجىسيف ،كقد دلت الىتائج عدـ كجكد فركؽ بيف الجىسيف في

اإليجابي اال أف ىتائج التحميؿ اإليجابي لـ تظٍر فركقان دالة بيف

درجات القمؽ كحالة ككسهة.

هتكسطات التغيرات الكمية أك اإليجابية هصىفة حسب هستكل

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

قمؽ االختبار أك هستكل الصعكبة.

 -تختمؼ أغراض كأٌداؼ الدراسات السابقة بطريقة قبمية كاحدة

كٌدفت دراسة العجهي [ ]29إلِ هعرفة العالقة بيف قمؽ

أك عدة طرؽ في التحصيؿ أك التحصيؿ كهتغيرات أخرل

االختبار كالتحصيؿ الدراسي لدل طمبة كمية التربية لمبىات

كاالتجاٌات كالهيكؿ كقمؽ االهتحاف كذلؾ بالهقارىة بالطريقة

باألحساء لألقساـ األدبية كدرجة القمؽ لديٍف ،حيث اشتهمت

االعتيادية ،فيها تبايىت الدراسات لقمؽ االهتحاف هف حيث

عيىة الدراسة عمِ ( )500طالبة تـ استخداـ اختبار قمؽ

أٌدافٍا كهف حيث هعرفة العالقة بيف القمؽ كالتحصيؿ أك خفض
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هستكل القمؽ لدل الطمبة كتحسيف الهستكل األكاديهي أك هعرفة

 -اختمفت الدراسات عمِ خفض قمؽ االختبار أهاـ أسئمة

هستكل القمؽ كسهة أك حالة لدل الطمبة.

التحضير البيتي بداللة ارتباطية سالبة ،حيث يزداد قمؽ االختبار

فرد في أدىاٌا إلِ
 -اختمفت أحجاـ العيىات ها بيف ( )13ن

بالخكؼ هف ىقصاف هستكل التحصيؿ ،فيها كاف القمؽ

( )500فردان في أعالٌا ،فيها جاءت عيىة البحث الحالي بحجـ

الهصاحب لالختبار أعمِ عىد اإلىاث هىً عىد الذككر كالذم

بمغ ( )88فردان كالذم يعكد إلِ اختالؼ األٌداؼ كاألغراض في

عزتً بعض الدراسات إلِ حرص اإلىاث عمِ ىتائج التحصيؿ

الدراسات السابقة كالحالية.

كالتعمـ بصكرة أكبر هف الذككر.

 -أجهعت الدراسات السابقة عمِ األثر اإليجابي لفقرات

 .5الطريقة واالجراءات

التحضير البيتي كالكاجبات الهىزلية عمِ تحصيؿ الطمبة كلكال

أ .منهج الدراسة

الجىسيف ،فيها اختمفت الدراسات حكؿ أثر الكاجبات الهىزلية

استخدـ الباحث التصهيـ التجريبي (الهجهكعات الهتكافئة)

كأسئمة كفقرات التحضير الهىزلي عمِ قمؽ االهتحاف لدل

الهككف هف هجهكعتيف ضابطة كتجريبية كبتطبيؽ قبمي كبعدم

الطمبة ،كربها يعكد ذلؾ إلِ اختالؼ هقاييس القمؽ الهستخدهة

لكال الهجهكعتيف ،كها ٌك هكضح في الجدكؿ رقـ (.[31[ )1

في تمؾ الدراسات.
جدول 1

التصميم التجريبي لمدراسة
اﺨتبار بعدي

اﺨتبار قبمي

المتغير المستقل

التجريبية

قمؽ االختبار

فقرات التحضير البيتي

قمؽ االختبار  +اختبار تحصيمي

الضابطة

قمؽ االختبار

الطريقة االعتيادية

قمؽ االختبار  +اختبار تحصيمي

في عمـ الىفس تككف هف ( )48هفردة تىكعت هف حيث األٌداؼ

ب .مجتمع الدراسة
تككف هجتهع البحث هف طمبة كمية التربية بجاهعة الجكؼ

كالهحتكل كالشكؿ ،كذلؾ بٍدؼ قياس تحصيؿ الطمبة في هقرر

لمعاـ الدراسي  1436/1435ق كالبالغ ( )2387طالبان كطالبة،

هىاٌج البحث في عمـ الىفس ،حيث تككف هف ( )38هفردة هف

بحسب اإلحصاءات الرسهية لعهادة القبكؿ كالتسجيؿ في جاهعة

ىكع صكاب كخطأ ك( )10هفردات هف ىكع اختيار هف هتعدد،

الجكؼ.

كذلؾ بغرض استخداهً في الدراسة الحالية لهعرفة أثر فقرات

ج .عينة الدراسة

التحضير البيتية عميً ،حيث ٌدؼ االختبار بهفرداتً إلِ قياس

تـ اختيار عيىة الدراسة الحالية بطريقة العيىة العشكائية

تحصيؿ الطالب الهعرفي في هحتكل الهقرر كٌذي الهفردات هف

البسيطة التي بمغ عدد أفرادٌا ( )88طالبان بكاقع ( )45طالبان

كحدات (البحث التربكم كهراحمً ،أىكاع البحكث التربكية،

لمهجهكعة التجريبية ك( )43طالبان لمهجهكعة الضابطة ،تـ

عىاصر الهخطط التربكم ،هصادر الهعمكهات في البحث

اختيارٌـ عشكائيان هف بيف خهس شعب تدرس هقرر هىاٌج

التربكم ،الهتغيرات في البحث التربكم كأساليب ضبطٍا ،تصهيـ

البحث في عمـ الىفس بكمية التربية بجاهعة الجكؼ ،لمعاـ

البحكث التربكية ،العيىات ،أدكات البحث اإلحصاء في البحث

الدراسي  1436-1435ق ،كها كتـ تحديد الطريقة التدريسية

التربكم ،اختبار الفرضيات ،كتابة تقرير البحث التربكم).

لكؿ شعبة عشكائيان.

• صدق أداة الدراسة:

د .أداة الدراسة

 -1صدؽ الهحكهيف :بها أف الٍدؼ هف االختبار البعدم تحديد
هستكل التحصيؿ الدراسي لمهجهكعتيف التجريبية كالضابطة بعد

قاـ الباحث بإعداد اختبار تحصيمي في هقرر هىاٌج البحث
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االىتٍاء هف التجربة لقياس األثر الذم أحدثً الهتغير الهستقؿ

قيـ هؤشر الثبات كالستدراؾ كتعديؿ كتصحيح الهفردات الهتطرفة

في الهتغير التابع " التحصيؿ الدراسي" فقد قاـ الباحث بإعداد

كهعالجة زهف التطبيؽ ،حيث بمغ هعاهؿ الثبات لالختبار

اختبار تحصيمي في ضكء األٌداؼ السمككية التي تـ كضعٍا

التحصيمي في ٌذي الهرحمة هف الدراسة ( )0.86كٌك هؤشر

كهحتكل الهادة العمهية ،فتككف االختبار هف ( )48هفردة هف

ثبات هقبكؿ كيطهئف اليً ،أها ثبات هقياس القمؽ فقد بمغ

اختبارت اإلجابة الهىتقاة هثؿ اختبار االختيار هف هتعدد
ا

( )0.82كٌي درجة هقبكلة أيضان ،كبٍذا أصبح كال االختباريف

كاختبار الصكاب كالخطأ.

التحصيمي كهقياس قمؽ االهتحاف جاٌزيف لمتطبيؽ.

صدق االﺨتبار:

• إعداد مقياس قمق االمتحان:
بغرض قياس قمؽ االهتحاف في هقرر هىاٌج البحث في

الصدق الظاهري:
لمتأكد هف الصدؽ الظاٌرم لهفردات االختبار فقد تـ

عمـ الىفس قبؿ تطبيؽ الدراسة كبعدٌا فقد استخدـ الباحث

عرضٍا عمِ هجهكعة هف الهحكهيف هف الهختصيف كالخبراء

هقياس القمؽ الذم أعدتً الباحثة هف جاهعة الهكصؿ أضكاء

إلبداء رأيٍـ في صالحية الهفردات ،حيث تـ األخذ بأرآء

عبدالكريـ ( )2007كالذم جهعت فقراتً هف األدبيات كهقاييس

الهحكهيف هف تعديؿ لبعض الهفردات شكالن كاضافة بعضٍا

الدراسات السابقة الي تىاكلت الهكضكع ،حيث تضهف الهقياس

كبذلؾ أصبح االختبار جاٌ انز لمتطبيؽ بعد تهتعً بصدؽ

( )47فقرة كبشكؿ خهاسي البدائؿ ،فيها أشارت الباحثة إلِ

الهحكهيف.

صدؽ الهقياس بعد فحصً بطريقة صدؽ الهحكهيف.

صدق االتساق الداﺨمي:

• تكافؤ المجموعات :Epuivalenc group
أجرل الباحث عهمية تكافؤ بيف الهجهكعتيف الضابطة كالتجريبية

لهعرفة االتساؽ الداخمي لهفردات الهقياس كأبعادي ،فقد قاـ
الباحث بتطبيقً عمِ عيىة استطالعية هف الطمبة بمغ عددٌا

إحصائيان كفؽ الهتغيرات االتية:

( )26طالبان اختيركا بالطريقة العشكائية البسيطة هف بيف الشعب

 -1العهر الزهىي :حيث تـ احتساب العهر الزهىي لمطمبة

الخهسة التي تدرس هقرر هىاٌج البحث في عمـ الىفس ،كبعد

بالسىكات لغاية عاـ 1435ق هف كاقع بطاقاتٍـ الشخصية ،كقد

عهمية التصحيح كادخاؿ البياىات الىاتجة إلِ الحاسب اآللي ،تـ

تـ حساب القيهة الفائية باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم (One-

حساب هعاهؿ ارتباط يرسكف بيف كؿ هفردة هف هفردات الهقياس

) way anovaفكجد أف قيهة ؼ الهحسكبة بمغت ()1.191

هع هجهكعة الهفردات الهككىة لمبعد فتبيف ارتفاع قيـ هؤشرات

كٌي أقؿ هف ؼ الجدكلية كالبالغة ( )3.071كذلؾ عىد هستكل

الصدؽ التي بمغت في أدىاٌا ( )0.79كفي أعالٌا (.)0.93

الداللة اإلحصائية ) (α = 0.05الذم يشير إلِ عدـ كجكد

 -2ثبات االﺨتبار التحصيمي والمقياس:

فركؽ ذات داللة إحصائية ألعهار الطمبة كعميً تككف
الهجهكعات هتكافئة كها في الجدكؿ رقـ (.(2

قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار التحصيمي كهقياس القمؽ عمِ
عيىة استطالعية بمغ حجهٍا ( )26طالبان بٍدؼ التعرؼ عمِ

جدول 2
تحميل التباين االحادي لمجموعات الدراسة في العمر الزمني
مصدر االﺨتالف

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف المحسوبة

ف الجدولية

مستوى الداللة اإلحصائية

بيف الهجهكعات

260.25

11

132.451

1.191

3.071

0.05

داخؿ الهجهكعات

831.35

86

111.201

الهجهكع الكمي

859.30

87

243.652
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كٌي أصغر هف قيهة ؼ الجدكلية التي بمغت ( )3.073عىد

كذلؾ بٍدؼ هعرفة خمفية الطمبة عف هكضكعات هقرر

هستكل الداللة اإلحصائية ) (α = 0.05الذم يشير إلِ عدـ

هىاٌج البحث في عمـ الىفس قاـ البحث بإجراء اختبار قبمي

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات تحصيؿ

لمطمبة تككف هف ( )48هفردة كبعد تصحيح االختبار كتحميؿ

الطمبة لمهجهكعات كبذا تككف ٌذي الهجهكعات هتكافئة.

ىتائجً إحصائيان تبيف أف قيهة ؼ الهحسكبة بمغت ()1.586
جدول 3
تحميل التباين االحادي لممجموعات في التحصيل لمقرر مناهج البحث في عمم النفس
مصدر االﺨتالف

مجموع المربعات

بين المجموعات

398.32

1

داﺨل المجموعات

11212.5

86

133.525

11764.23

87

345.352

المجموع الكمي

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف المحسوبة

ف الجدولية

مستوى الداللة اإلحصائية

211.827

1.586

3.073

0.05

هقياس قمؽ االختبار عمِ عيىة البحث ،كقد حسبت ىتائج الطمبة

تﻁبيﻕ ﺍلتجﺭبة:
بدأ الباحث بتطبيؽ دراستً هف خالؿ تدريس هجهكعتي

عمِ الهقياس كذلؾ بالرجكع لهيزاف الدرجات الذم أعدي الباحث

البحث الضابطة كالتجريبية بالطريقة التي اعتهدٌا هسبقان ،حيث

هسبقان لتصحيح الهقياس عميً ككها ٌك هكضح في جدكؿ رقـ

تتعرض الهجهكعة األكلِ التجريبية لهحاضرتيف أسبكعيان ،يعطِ

(.)4

في ىٍاية كؿ هحاضرة هجهكعة هف فقرات التحضير البيتي

أها بالىسبة لالختبار التحصيمي البعدم فقد تـ إبالغ

لمطمبة كعمِ هدار الفصؿ الدراسي الذم أجريت فيً الدراسة

الطمبة الهستٍدفيف بهكعدي ،حيث أجرم بعد إجراء اختبار هقياس

كالهككف هف خهسة عشر أسبكعان ،بحيث تصحح ٌذي الفقرات

القمؽ ألىً هف البديٍي حساب قمؽ االختبار قبؿ أداء الطالب

كتعرض ىتائج التصحيح كالتعميؽ في الهحاضرة التالية هعززة

عميً ،كقد تـ تصحيح إجابات الطمبة باستخداـ هفتاح التصحيح

بهالحظات الهدرس أك الهقكـ ،فيها لـ تتعرض الهجهكعة الثاىية

حيث أعطيت درجة كاحدة لإلجابة الصحيحة كصف انر لإلجابة

(الضابطة) إلِ ها تعرضت لً الهجهكعة األكلِ هف فقرات

الخاطئة ،فيها بمغت الدرجة الكمية لالختبار التحصيمي ()48

تحضير بيتي كلهدة فصؿ دراسي.

درجة ،حيث أعطيت الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5لمبدائؿ (كبيرة

تطبيؽ هقياس قمؽ االختبار كاالختبار التحصيمي:

جدان ،كبيرة ،هتكسطة ،قميمة ،ال تىطبؽ عمي) عمِ الترتيب كذلؾ
لهقياس القمؽ.

في األسبكع الخاهس عشر هف تطبيؽ الدراسة عمِ عيىة
البحث كقبؿ إجراء االختبار التحصيمي ،قاـ الباحث بتطبيؽ

جدول 4

درجات تصحيح مقياس قمق االﺨتبار
ال تنطبق

تنطبق عمي بدرجة
البديؿ

كبيرة جدا

كبيرة

هتكسطة

قميمة

تىﻁبﻕ عمي

الدرجة

5

4

3

2

1
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 .6النتائج ومناقشتها

الىتائج

تأسيسان عمِ أف ٌدؼ الدراسة الحالية ٌك هعرفة أثر

كهىاقشتٍا في ضكء فرضيات البحث كعمِ الىحك االتي:

استخداـ فقرات التحضير البيتي في التحصيؿ كقمؽ االهتحاف

الفرضية األكلِ" :ال تكجػ ػد ف ػركؽ ذات دالل ػة إحصائي ػة عى ػ ػد

بهقرر هىاٌج البحث في عمـ الىفس لدل طمبة كمية التربية
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هستكل الداللة اإلحصائية ) (α = 0.05بيف هتكسط تحصيؿ

التجريبية البالغ ( )39.321درجة كهتكسط درجات الهجهكعة

الهجهكعة

الضابطة البالغ ( )36.532كلصالح الهجهكعة التجريبية ،إذ

طمبة

الهجهكعة

التجريبية

كهتكسط

تحصيؿ

بمغت قيهة ت الهحسكبة ( )2.701كٌي أكبر هف

الضابطة".

قيهة ت الجدكلية البالغة ( )1.87عىد هستكل الداللة

كألجؿ التحقؽ هف ٌذ الفرض تـ تحميؿ ىتائج البياىات

اإلحصائية ) (α = 0.05كالجدكؿ رقـ ( )5يكضح ذلؾ.

باستخداـ اختبار ) (T-testلعيىتيف هستقمتيف ،حيث أظٍرت
الىتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف هتكسط درجات الهجهكعة

جدول 5
نتائج االﺨتبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل الدراسي في مقرر مناهج البحث
في عمم النفس

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التجريبية

45

39.321

41099

الضابطة

43

36.532

6.2345

مستوى الداللة

القيمة التائية
ﺍلمحسﻭبة

ﺍلجﺩﻭلية

2.701

1.87

0.05

يتضح هف الىتيجة الهعركضة في جدكؿ ( )5أف تحصيؿ

عهميات االتصاؿ بيف الهعمـ كهتعمهيً ،أم أىٍا تعد هف الكسائؿ

الطمبة في الهجهكعة التجريبية أعمِ هقارىة بتحصيؿ الطمبة في

الهٍهة في إىجاح العهمية التعميهية ،كقد اتفقت ىتائج الدراسة

الهجهكعة الضابطة ،كعميً ترفض الفرضية الصفرية األكلِ

الحالية هع الىتائج التي تكصمت اليٍا دراسات كؿ هف القيسي

كتقبؿ الفرضية البديمة بأف ٌىاؾ فركقان ذات داللة إحصائية بيف

[ ،]18حاهد ،]26[ ،ضهرة ،]24[ ،ىكلهاف كدايؾ،]27[ ،

هتكسط تحصيؿ طمبة الهجهكعة التجريبية التي درست بطريقة

العىزم ،]23[ ،كشارب.[22[ ،

فقرات التحضير البيتي كهتكسط تحصيؿ الهجهكعة الضابطة

الفرضية الثاىية " :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد

التي درست بالطريقة االعتيادية ،كربها يعكد السبب في ذلؾ إلِ

هستكل الداللة اإلحصائية ) (α = 0.05بيف هتكسط درجات

كهية اإلثراء كالتعمـ الذم يحصؿ عميً الطالب عىد حؿ فقرات

الطمبة لهقياس قمؽ االهتحاف لدل طمبة الهجهكعتيف التجريبية

التحضير البيتي كهراجعة الهكضكعات ذات العالقة إضافة إلِ

كالضابطة".
كألجؿ التحقؽ هف ٌذي الفرضية تـ تحميؿ البياىات إحصائيان

أف الطالب يستشعر ٌاهشان هريحان في الكقت لإلجابة كالبحث بها

باستخداـ االختبار التائي لعيىتيف هستقمتيف ،حيث أظٍرت

يىعكس عمِ تحصيمً إيجابيان.
كها كاف استخداـ فقرات التحضير البيتية يساعد عمِ حث

الىتائج عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف هتكسط درجات

الطالب عمِ التكاصؿ هع الهادة كتشجيعً عمِ البحث سكاء

الهجهكعة التجريبية البالغ ( )118.497درجة ،كهتكسط درجات

أكاف في الكتاب الهقرر أـ في الهصادر األخرل لمحصكؿ عمِ

الهجهكعة الضابطة البالغ ( )124.443درجة ،إذ كاىت قيهة

الهعمكهات عف األسئمة الهقدهة اليٍـ هف قبؿ أساتذتٍـ

ت الهحسكبة تساكم ( )1.060كٌي أقؿ هف قيهة ت الجدكلية

كالهطمكب اإلجابة عىٍا في البيت اثىاء التحضير لمدرس القادـ،

البالغة ( )1.92عىد هستكل الداللة اإلحصائية )(α = 0.05

باإلضافة إلِ أىً يعد بهثابة الهحكر الذم تدكر حكلً جهيع

كالجدكؿ رقـ ( )6يكضح ذلؾ.
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نتائج االﺨتبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير قمق االمتحان لمقرر مناهج البحث في عمم
النفس
ﺍلمجمﻭعة

ﺍلعﺩﺩ

ﺍلمتﻭسﻁ ﺍلحسابي

ﺍلتجﺭيبية

45

118.497

27.223

43

124.443

25.665

ﺍلضابﻁة

ﺍلقيمة ﺍلتائية

ﺍالنحﺭﺍﻑ ﺍلمعياﺭﻱ

ﺍلمحسﻭبة
1.060

ﺍلجﺩﻭلية

مستﻭﻯ ﺍلﺩاللة

1.92

0.05

يتضح هو ﺍلىتيجة ﺍلهعﺭَضة في ﺍلجﺩَؿ ( )6عﺩن

 -4تطبيؽ الدراسة عمِ كال الجىسيف هف الذككر كاإلىاث كذلؾ

َجَﺩ فﺭﻕ ﺩﺍؿ إحصائيان بيو هتَسﻁ ﺩﺭجاﺕ قمﻕ ﺍالهتحاو

لهعرفة أثر فقرات التحضير البيتية عمِ جىس الهستجيب

لﺩُ ﻁمبة ﺍلهجهَعة ﺍلتجﺭيبية ﺍلتي ﺩﺭسﺕ بطريقة فقرات

كهقارىة الىتائج بيف كال الجىسيف ككذا التفاعؿ بيىٍها.

ﺍلتحضيﺭ البيتية َﺍلهجهَعة ﺍلضابﻁة ﺍلتي ﺩﺭسﺕ بالﻁﺭيقة

 -1تدريب األساتذة كالهدرسيف كالهحاضريف عمِ طرؽ ككسائؿ

ﺍالعتياﺩيةَ ،عميً تقبؿ ﺍلفﺭضية ﺍلثاىية ،كربها يعزل السبب إلِ

كآليات اعداد فقرات التحضير البيتي كاستخداهٍا في عهمية

قصر هدة تطبيؽ الدراسة التي تهثمت في فصؿ دراسي كاحد

التدريس لطمبتٍـ.

حيث يعتقد الباحث أف ٌذي الهدة ربها ال تككف كافية لخفض

المراجع

القمؽ لدل الطمبة الذيف تعرضكا لدراسة الهقرر ،كها كأف

أ .المراجع العربية

االختبار التحصيمي ال يزاؿ يهثؿ الٍاجس األكبر في أذٌاف

] [1ياركىدم ،آسيا حاهد ( .)1425فاعمية استخداـ الكاجبات

الطمبة هف حيث تحديد الدرجة الكمية لمهقرر كلكال هجهكعتي

الهىزلية في تىهية االتجاي ىحك التعمـ الذاتي في برىاهج

الدراسة ،حيث أف ذلؾ القمؽ كالخكؼ يتفكؽ عمِ استخداـ فقرات

إعداد هعمهات المغة اإلىجميزية ،هجمة رسالة التربية كعمـ

التحضير البيتي لدل الطمبة ،كقد اتفقت ىتائج الدراسة الحالية

الىفس ،الجهعية السعكدية لمعمكـ التربكية كالىفسية ،العدد

هع الىتائج التي تكصمت لٍا دراسة كؿ هف سعادة،]8[ ،

الخاهس كالعشركف ،رهضاف 1425ق.319-269 ،

كالعجهي [.[29

] [2الفتالكم ،سٍيمة هحسف ( .)2004كفايات تدريس الهكاد

 .6ﺍلتﻭصياﺕ

االجتهاعية ،دار الشركؽ ،عهاف ،األردف.

 -1أف تحتكم الهقررات التي تطرحٍا كميات التربية لطمبتٍا

] [3العبيدم ،شاكر جاسـ ( .)1997أثر استخداـ استراتيجيتيف

عمِ فقرات التحضير البيتي لها لٍا هف أثر إيجابي في زيادة

قبميتيف لمتدريس في تحصيؿ طالب الصؼ الرابع العاـ في

تحصيؿ الطمبة كزيادة دافعيتٍـ لمتعمـ.
 -2إجراء الهزيد هف الدراسات عمِ فقرات التحضير البيتي

هادة التاريخ ،أطركحة دكتك اري غير هىشكرة ،جاهعة بغداد،

لهقررات أخرل كلهستكيات أخرل هف طمبة كمية التربية ،كذلؾ

العراؽ.

لمتأكد هف شهكلية إيجابية فقرات التحضير هف سمبياتٍا بتغيير

] [4هاٌر ،داؤد كهجيد ،هٍدم هحهد ( .)1991أساسيات

الهقررات كالهستكيات لمطمبة الهشهكليف بالدراسة كالبحث.

التدريس العاهة ،هطبعة الحكهة ،الهكصؿ ،العراؽ.

 -3تطبيؽ الدراسة الحالية باستخداـ هقاييس أخرل لقمؽ

] [5الٍكارم ،هاٌر هحهكد ،كهحهد هحركس الشىاكم ()1987

االهتحاف بٍدؼ هقارىة الىتائج بيف الهقاييس الهختمفة عىد

"هقياس االتجاي ىحك االختبارات (قمؽ االختبارات) هعايير

التطبيؽ كاألخذ بها يترؾ األثر اإليجابي هىٍا لدل الطمبة.

كدراسات ارتباطية ،رسالة الخميج العربي ،العدد  ،22السىة
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] [15زكرم ،عهر هحهد ( .)1978استراتيجيات ها قبؿ التدريس

 ،7هكتبة التربية العربية لدكؿ الخميج ،الرياض.

هفٍكـ ثبت فعاليتً ،رسالة الخميج العربي ،العدد (،)22

] [6الشكشاف ،حىاف هحهد ( .)2004دراسة لهستكل قمؽ

السىة ( ،)7ص  ،170-154هكتبة التربية العربية لدكؿ

االهتحاف لدل طمبة كطالبات الثاىكية التخصصية بشعبية

الخميج العربي ،الرياض ،السعكدية.

هصراتً ،هقاؿ في هجمة الهعمـ.

] [16األحهد ،رديىة ،حذاـ كعثهاف ،يكسؼ ( .)2003طرائؽ

] [7الداٌرم ،صالح حسف ( .)2001قمؽ االهتحاف كالهسؤكلية

التدريس ،دار الهىاٌج ،ط ،2عهاف ،األردف.

االجتهاعية لدل طالبات الهرحمة الثاىكية في هدارس هىطقة

العيىا التعميهية ،الـجمة العراقية لمعمكـ التربكية كالىفسية

] [17شعيب ،عمي هحهكد ( .)1988قائهة قمؽ االختبار لدل

كعمـ االجتهاع ،الهجمد ( ،)1العدد ( ،)2ص .30-11

طالب كطالبات الهرحمة الثاىكية بالههمكة العربية
السعكدية ،رسالة الخميج العربي ،العدد ( ،)25السىة (،)8

] [8سعادة ،جكدت أحهد ( .)2004أثر بعض الهتغيرات الىفسية

ص  ،118-95الرياض ،السعكدية.

كالديهكغرافية عمِ هستكل قمؽ االهتحاف لدل طمبة الثاىكية

العاهة في شهاؿ فمسطيف خالؿ اىتفاضة االقصِ ،هجمة

] [18القيسي ،خميؿ ابراٌيـ ( .)1999أثر استخداـ أسئمة

هركز البحكث ،العدد ( ،)25السىة ( ،)13ص 201-

التحضير القبمية كاستراتيجية قبمية لمتدريس في التحصيؿ

 ،171قطر.

الدراسي لطمبة الصؼ الثاىي هتكسط في هادة التاريخ،
رسالة هاجستير غير هىشكرة ،كمية التربية ،جاهعة بغداد،

] [9الصباغ ،ركضة هحي الديف ( .)1997بىاء هقياس قمؽ

العراؽ.

االهتحاف لدل طمبة الهرحمة اإلعدادية ،رسالة هاجستير

] [19الشكؾ ،بميغ حهيد ( .)1994أثر استخداـ ثالث

غير هىشكرة ،كمية اآلداب ،جاهعة الهكصؿ ،العراؽ.

استراتيجيات قبمية لمتدريس في تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع

] [10جابر ،عبد الحهيد جابر ( )1985سيككلكجية التعمـ ،ط،7

في هادة الجغرافية كاتجاٌاتٍـ ىحك الهادة ،أطركحة دكتك اري

دار الىٍضة العربية ،القاٌرة ،هصر.

غير هىشكرة ،ابف رشد – كمية التربية ،جاهعة بغداد،

] [11اإلهاـ ،يكسؼ الحسيىي ( .)1993دراسة تحميمية لبعض

العراؽ.

العكاهؿ الهيداىية ذات الصمة بالهدرسة التي تؤثر في

] [23العىزم ،هىصكر ( .)2002أثر برىاهج هقترح لهتابعة

فاعمية براهج التربية العهمية (في ضكء آراء الهعمهيف

الكاجبات البيتية عمِ تحصيؿ طمبة الصؼ الخاهس في

كهديرم الهدارس كهشرفي التربية العهمية) ،هجمة كمية

الرياضيات ،رسالة هاجستير غير هىشكرة ،الجاهعة

التربية ،العدد ( ،)2ص  ،98-85بىٍا ،هصر.

األردىية ،عهاف ،األردف.

] [14أبك عمي ،عمي ( .)2002الصعكبات التي تحد هف فعالية

] [24ضهرة ،بساـ ( .)2005أثر هتابعة الكاجبات البيتية

الكاجبات البيتية لدل طمبة الهرحمة األساسية في الهدارس

كربطٍا بحياة الطالب اليكهية في تحصيؿ طمبة الصؼ

الحككهية بهحافظة ىابمس هف كجٍة ىظر الهعمهيف

السادس األساسي في هادة الرياضيات في هدارس ككالة

كالطمبة ،رسالة هاجستير غير هىشكرة ،جاهعة الىجاح

الغكث في األردف ،رسالة هاجستير غير هىشكرة ،الجاهعة

ىابمس ،فمسطيف.

األردىية ،عهاف ،األردف.
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THE IMPACT OF ITEMS PREPARING
HOMEWORK ON ACHIEVEMENT AND
TEST ANXIETY AMONG STUDENTS OF
THE FACULTY OF EDUCATION IN THE
CURRICULA IN PSYCHOLOGY COURSE
ABDELNASIR S. ALAKAYLEH
Faculty of Education
Al Jouf University
ABSTRACT_ This research aims mainly to identify the impact of the use of Preparing homemade
items in achievement and test anxiety among students of the Faculty of Education at the course
(Research curricula in Psychology) at the University of Al-Jouf, and to achieve this goal has been
to formulate hypotheses variables of achievement and test anxiety. In order to achieve this goal
researcher experimental design was adopted an equal groups, The study population consisted of
(2387) students with sample consisted search of a group of male students who are studying the
Research Methods in Psychology Course for the semester for the first academic year 1435/1436
AH in the College of Education at the University of Jawf, totaling (88) students from two different
divisions for the academic year 1435/1436 AH, where the sample was randomly divided "into two
groups control group and experimental group. The sample was characterized by equal
(chronological age in years, the background of the students on topics scheduled), while the tools of
the study was to prepare achievement test consisting of (48) items were confirmed sincerity and
persistence. As well as the use of of anxiety scale exam consists of (45) items was ascertained face
virtual validity and Reliability. After application of the test on the sample Current search tools and
after processing the resulting data Showing a statistically significant differences at the level of
statistical significance (α = 0.05) between the average achievement of the experimental group
students and the average collection of the control group students for the experimental group. And
There were no statistically significant differences at the level of statistical significance (α = 0.05)
between the average scores of students on a scale of test anxiety among students of the
experimental group and control group. The study recommended that the use of Preparing
Homemade Items to teach curricula in psychology course in order to increase the level of
achievement and reduce exam anxiety among students.
Keyword: Items Preparing Homework, Test Anxiety, Achievement.
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