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العوامل احملفزة ألداء الواجبات البيتية من وجهة
نظر الطلبة واملعلمني وعالقتها ببعض املتغريات
ربيع بن املر الذهلي**

حسين بن علي الخروص ي*

امللخص_ هدفت الدراسة التعرف على وجهة نظر كل من الطلبة واملعلمين حول العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية وعالقتها ببعض املتغيرات،
وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )57معلم ومعلمة و( )72طالب وطالبة في الصفوف ( )10-8من مدارس التعليم
األساس ي بوالية العوابي في سلطنة عمان ،وقد تم إعداد استبانة من ( )28فقرة للتعرف على درجة تأثير العوامل املحددة على تحفيز الطلبة ألداء
ً
الواجبات البيتية من وجهة نظر أفراد العينة ،وتم التأكد من صدق االستجابات وثباتها .وأظهرت النتائج أن أكثر العوامل تأثيرا على تحفيز الطلبة
ً
ألداء الواجبات البيتية من وجهة نظر الطلبة هو توافر املكان املناسب للمذاكرة في البيت ،بينما يرى املعلمون أن أكثر العوامل تأثيرا على تحفيز
ً
الطلبة ألداء الواجبات البيتية هو قيام املعلم بتصحيح الواجبات البيتية أول بأول ،كما أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة احصائيا بين
وجهات نظر الطلبة تعزى إلى النوع االجتماعي ،والصف الدراس ي ،ومستوى التحصيل الدراس ي ،واملادة الدراسية ،واملستوى االقتصادي-االجتماعي
ً
ً
ألسرة الطالب ،كما بينت النتائج وجود فروق دالة احصائيا بين وجهات نظر املعلمين تعزى إلى الخبرة التدريسية ،بينما ال توجد فروق دالة احصائيا
بين وجهات نظر املعلمين تعزى إلى النوع االجتماعي .واختتمت الدراسة ببعض التوصيات واملقترحات لتعزيز فعالية الواجبات البيتية في منظومة
العملية التعليمية.
الكلمات املفتاحية :الواجبات البيتية ،تصورات الطلبة ،تصورات املعلمين ،التقويم ،سلطنة عمان.

*أستاذ مشارك_جامعة السلطان قابوس_سلطنة عمان
** أستاذ مساعد_جامعة نزوى_سلطنة عمان
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العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية من وجهة نظرالطلبة واملعلمين
وعالقتها ببعض املتغيرات
 .2مشكلة الدراسة
ً
ُ
تعد الواجبات البيتية أحد أهم عناصر التفوق املدرس ي نظرا ملا تشكله
من عنصر ربط بين املدرسة واملنزل ،إال إن لها بعض اإلشكاليات؛ فيعدها
ً
ً
البعض سببا رئيسيا في الضغط على الطلبة ،وإساءة عالقاتهم مع أهلهم،
وتعكير صفو الجو املنزلي الذي يشهد نزاعات يومية بشأن إهمال األبناء
ً
ً
للواجبات ،فالطلبة يقضون وقتا طويال في التعلم في املدرسة ،ويرغبون في
الحصول على أوقات حرة يستمتعون بها ،أو يكتسبون خاللها خبرات غير
ً
مدرسية ،كما إن كثيرا من الطلبة ال يدركون الهدف من الواجبات ويرونها
فرصة ملمارسة سلطة املعلمين عليهم ،وإضاعة أوقاتهم دون فائدة تذكر،
وهذه الصعوبات ال تقلل من أهميتها ولكنها توجه أنظار املعلمين إلى الحاجة
لتحسين نوعيتها ،ومراعاة ظروف الطلبة وتقديم واجبات نوعية ،وعلى أولياء
األمور إدراك قيمة الواجبات البيتية باعتبارها عملية أساسية يجب متابعتها
والحرص عليها [.]5
وعملية تعيين الواجبات البيتية بالغة الدقة وذات فائدة للطلبة من جهة
وللمعلم من جهة أخرى ،بحيث تكون مثيرة الهتمام الطلبة ويبذلون خالل
أدائها نشاطات وطاقات كالرسم أو التلوين أو جمع املعلومات وغيرها من
ً
ُ
النشاطات [ .]6ونظرا ألن الواجبات البيتية تعد من النشاطات التي تطبق
خارج الغرفة الصفية لتقويم ما تعلمه الطالب داخل الصف ،وتشخيص
مواطن الضعف والقصور عند الطلبة؛ فأن الباحثان يرون أن الواجبات
البيتية تعد من الطرق التدريسية الفعالة التي تؤدي إلى زيادة مستوى
التحصيل لدى الطلبة إذا ما تم التركيز على العوامل التي من شأنها تحفز
الطلبة ألداء الواجبات البيتية ،وقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على
وجهة نظر كل من الطلبة واملعلمين حول العوامل املحفزة ألداء الواجبات
البيتية باعتبارها من املشكالت التعليمية اليومية في املدرسة.
أ .أسئلة الدراسة
تمثلت أسئلة الدراسة الحالية فيما يلي:
 .1ما العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية من وجهة نظر الطلبة؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات الطلبة
ً
للعوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية تبعا ملتغيرات النوع االجتماعي،
والصف الدراس ي ،واملادة الدراسية ،والتحصيل الدراس ي ،واملستوى
االقتصادي-االجتماعي ألسرة الطالب؟
 .3ما العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية من وجهة نظر املعلمين؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات املعلمين
ً
للعوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية تبعا ملتغيرات النوع االجتماعي،
والخبرة التدريسية؟
 .5هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات الطلبة
ومتوسطات تقديرات املعلمين للعوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية؟

 .1املقدمة
ُ
تعد الواجبات البيتية النقطة املحورية في العديد من إصدارات اإلصالح
التعليمي ،ومع ذلك فال تزال األبحاث حول فوائدها كوسيلة لرفع تحصيل
ً
ً
الطلبة مثيرة للجدل ،فعلى الرغم من كونها مظهرا راسخا من مظاهر الحياة
املدرسية ،إال أن الطلبة يتساءلون في بعض األحيان عن مدى فائدتها ،ولقد
أصبحت محط أنظار وتركيز الباحثين ،كاستجابة الهتمامات الطلبة ،وأولياء
األمور ،واملعلمين في الكشف عن فائدتها في املراحل الدراسية املختلفة.
ويصنف ويتلي [ ]1األسباب التي تدعو املعلمين لتخصيص واجبات بيتية
لطلبتهم إلى فئات ،منها :تعزيز مستويات التحصيل األكاديمي ،وتحسين
التحفيز والتنظيم الذاتي لدى الطلبة ،وبناء رابط إيجابي بين عائالت الطلبة
والتعليم ،ويعتبر تعزيز مستويات التحصيل األكاديمي لدى الطلبة هو
السبب األساس ي الذي يدعو املعلمين لتخصيص واجبات بيتية ،ويعد نمط
التدريب واملمارسة هو النمط السائد في هذه الواجبات البيتية ،والهدف
الرئيس ي منه هو التمرين على الفهم العميق للمعلومات التي تم اكتسابها من
خالل الدروس التي تم تعلمها في املدرسة.
وهناك العديد من فوائد للواجبات البيتية منها ،تطبيق ما يدرسه الطالب
في الصف وتأكيد للمعلومات التي يكتسبها في املدرسة ،كما تشكل الواجبات
البيتية مسألة من املسائل املهمة في ميدان التربية والتعليم فهي من أكثر
املوضوعات التي يدور حولها الجدل ،من حيث القلة أو الكثرة والصعوبة أو
السهولة وفي أي من مستويات التفكير (معرفة ،فهم ،تطبيق) سوف تؤثر
الواجبات البيتية في تحصيل الطلبة ،إذ ينظر إليها على أنها تثقل كاهل الطلبة
دون مراعاة لقدراتهم ومستوياتهم العقلية ومراحل نموهم ،وهو ما كان له
األثر السلبي على قبول الطلبة لها ،والذي انعكس بدوره سلبا على التحصيل
في الدراسة ،ويرى غالبية املعلمين أن الواجبات البيتية تعمل على تحسين
املستوى التحصيلي للطلبة ،ويصدق ذلك ويتأكد إذا كانت الواجبات البيتية
ً
ً
مخططا لها تخطيطا سليما وذات أهداف واضحة ومرتبطة بحاجات الطلبة
وقدراتهم وميوله [.]2
ويصنف عاشور [ ]3الواجبات البيتية على أنها من أهم جوانب عملية
ُ
التعلم ،إذا قامت على أسس علمية مدروسة ،حيث تسهم في تعزيز عملية
التعليم لدى الطالب ،أما إذا كانت عشوائية فإنها قد تؤدي عكس الدور املراد
لها ،وتعطي إنتاجية ضئيلة أو قد تصل ببعض الطلبة إلى الشعور باإلحباط.
ويشير جراح [ ]4إلى بعض الصعوبات التي تحصل عند تأدية الواجبات
البيتية منها ما يتعلق بأولياء األمور ،كقضاء جزء من الوقت في متابعة املهام
التي يكلف بها األبناء ،وتعدد الصفوف واملراحل الدراسية لألبناء ،وعدم قدرة
ً
األبناء على تأدية بعض الواجبات والذي بدوره يولد توترا لدى أولياء األمور،
ومنها ما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها املعلمون كاختيار الواجبات البيتية
ونوعيتها ومستوياتها ومتابعتها وتصحيحها ومدتها .وعليه؛ تظهر الحاجة إلى
الدراسة الحالية للتعرف على العوامل التي تحفز الطلبة ألداء الواجبات
البيتية.
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ب .أهداف الدراسة
سعت الدراسة الحالية إلى:
 .1التعرف على العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية من وجهة نظر
الطلبة.
 .2الكشف عن الفروق في وجهات نظر الطلبة عن العوامل املحفزة ألداء
ً
الواجبات البيتية تبعا ملتغيرات النوع االجتماعي ،والصف الدراس ي ،واملادة
الدراسية ،والتحصيل الدراس ي ،واملستوى االقتصادي-االجتماعي ألسرة
الطالب.
 .3التعرف على العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية من وجهة نظر
املعلمين.
 .4الكشف عن الفروق في وجهات نظر املعلمين عن العوامل املحفزة ألداء
ً
الواجبات البيتية تبعا ملتغيرات النوع االجتماعي ،والخبرة التدريسية.
 .5الكشف عن الفروق بين وجهة نظر الطلبة ووجهة نظر املعلمين عن
العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية.
 .6وضع مقترحات ألبرز العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية.
ج .أهمية الدراسة
تسلط هذه الدراسة الضوء على العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية
من وجهة نظر الطلبة واملعلمين ،وبالتالي تأتي أهميتها من الناحية التطبيقية
من حيث أن نتائجها قد تساعد املعلمين في تطوير األساليب التي من شأنها
ً
تحسين تعيين الواجبات البيتية بما ينعكس إيجابا على نفسية الطلبة
واستعدادهم الدراس ي ،كما قد تساعد إدارات املدراس في كيفية زيادة فعالية
الواجبات البيتية في املنظومة التعليمية ،من حيث ابراز نواحي القوة
والضعف في عملية تعيين الواجبات ،وتصميم برنامج تطويري وإثرائي يمكن
من خالله مساعدة الطلبة في إكسابهم السلوكيات واملهارات التي تمكنهم من
التعامل مع الواجبات البيتية مما ينعكس إيجابا على مستواهم التحصيلي.
أما من الناحية النظرية ،فأنه من املتوقع أن تعمل الدراسة على تقديم
التغذية الراجعة للحقل التربوي عن أهم ما يجب مراعاته عند تعيين
الواجبات البيتية للطلبة وفق التوجهات الحديثة للتقويم التربوي الفعال.
دـ .حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة بما يأتي:
 .1الحد الزماني والبشري واملكاني :تم إجراء الدراسة في الفصل الدراس ي األول
من العام الدراس ي 2020/2019م على عينة متاحة من الطلبة واملعلمين من
مدارس التعليم األساس ي ( )10-5في والية العوابي في محافظة جنوب الباطنة
بسلطنة عمان.
 .2محدد أداة الدراسة حيث اعتمدت نتائج الدراسة على صدق وثبات
استجابات عينة الدراسة على االستبانة املعدة من قبل الباحثين ألهداف
الدراسة الحالية.
ه .مصطلحات الدراسة
الواجبات البيتية :يعرفها العنزي [ ]7بأنها "جميع األعمال املتعلقة باملادة
الدراسية التي يقوم الطالب بتنفيذها خارج املدرسة وفق تعليمات املعلم
بغية تحقيق أهداف تعليمية منشودة" .ويعرفها الباحثان باملهام والتعيينات
التي يقوم املعلم بتكليف الطالب بها وبتوجيه ومساعدة من ولي أمر الطالب،
ليقوم بإنجازها في البيت ،كتطبيق ملا تعلمه في املدرسة.
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العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية :يعرفها الباحثان بأنها مجموعة من
املمارسات ذات العالقة باملعلم أو الطالب أو أسرة الطالب والتي تدفع
ً
ً
الطالب نحو أداء الواجبات البيتية تحقيقا لألهداف التعليمية .واجرائيا يتم
في الدراسة الحالية قياس درجة تأثير كل عامل على تحفيز الطلبة ألداء
الواجبات البيتية من وجهة نظر كل من الطلبة واملعلمين وفق االستبانة
املعدة لذلك.
املستوى االقتصادي-االجتماعي ألسرة الطالب :يعرفه الباحثان بأنه ما
تتصف به أسرة الطالب من حيث الدخل املادي لألسرة ،واملستوى التعليمي
ً
للوالدين ،والحالة االجتماعية للوالدين .واجرائيا في الدراسة الحالية يتم
قياس املستوى االقتصادي-االجتماعي ألسرة الطالب بالدرجة التي يحصل
عليها الطالب على استجابته للمتغيرات املتمثلة في املستوى التعليمي لألب،
واملستوى التعليمي لألم ،والحالة االجتماعية للوالدين ،والوضع املالي لألسرة
وفق فئات االستجابة في االستبانة املعدة ألهداف الدراسة الحالية.
 .3االطارالنظري
ً
أوال :مفهوم الواجبات البيتية وأهميتها
الواجب البيتي هو عبارة عن عمل يقوم به الطالب خارج أوقات الدوام
املدرس ي ويتم التخطيط له بشكل جيد من قبل املعلم ،ويهدف إلى تثبيت
التعلم الحالي أو التمهيد لعمل الحق ،أو الربط بين التعلم السابق والتعلم
الالحق ،وكذلك التعرف على جوانب القوة والقصور في تعلم الطالب في فرض
تحسين التعلم املستقبلي له ،وإطالع أولياء أمور الطلبة على جزء مما تقدمه
املدرسة ألبنائهم [.]8
ويتفق أولياء األمور والتربويون على أهمية الواجبات البيتية في تدعيم
ً
املادة الدراسية التي يتعلمها الطالب في املدرسة ويستوعبها جيدا ،بل وتتعدى
فائدة الواجبات البيتية املدرسية إلى إكساب الطالب مهارات جديدة كالبحث
واالستكشاف ومواجهة الضغوطات .ويعتبر الواجب البيتي من أصول
التدريس ،وهو عملية تقويم ألهداف الدرس ومدى تحققها ويمكن بواسطته
معرفة مواطن الضعف والقصور لدى الطلبة وبالتالي معالجتها ،ومواطن
القوة حتى يتم تعزيزها [.]2
ً
ثانيا :أنواع الواجبات البيتية
يرى الشمري والسرطاوي [ ]9أن الواجبات البيتية تختلف من حيث
اختالف :مستويات الطلبة والهدف من الواجب ،واملادة الدراسية ،كما
تختلف الواجبات البيتية من حيث نوع النشاط املطلوب مثل :كتابة ملخص
ملوضوع ما ،واإلجابة عن االسئلة والتمارين الواردة في الدرس ،أو إبداء الرأي
حول قضية جدلية ما ،أو رسم خرائط أو اشكال أو مجسمات ،أو جمع
بيانات أو معلومات ذي عالقة بموضوع الدرس ،أو القيام بالرحالت والزيارات
واملقابالت واألعمال التطوعية.
ً
ثالثا :مشكالت تواجه الواجبات البيتية
تعددت األسباب املحتملة لتفسير ظاهرة عدم أداء الواجب البيتي منها
ً
على سبيل املثال ،أسباب تعود للمعلم حيث يكون طول الواجب كبيرا أو
ً
صعبا ،باإلضافة إلى روتين الواجب أو عدم أهميته ،حيث يقوم املعلم بإعطاء
ً
الواجب تلقائيا دون اهتمام بصياغته أو تعديله وكذلك إعطاء عدد من
املعلمين واجبات كثيرة في نفس الوقت دونما تنسيق فيما بينهم ،وهناك
أسباب تتعلق بالطالب منها ميوله السلبية نحو املادة أو عدم امتالكه
لألدوات واملواد املساعدة للقيام بالواجب ،أو عدم قدرته على فهم التعليمات
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ً
نتيجة ألسباب ذكائيه أو سمعية مثال ،وهناك أسباب أسرية كعدم توفر
الظروف البيتية املناسبة للقيام بالواجب مثل توفر اإلضاءة ،أو الضوضاء،
أو انشغال الطالب بواجبات أو مسؤوليات أسرية مجهدة تأخذ
كل وقته [.]4
ً
رابعا :القواعد الواجب مراعاتها فيما يتعلق بالواجب البيتي
يرى غنيم [ ]6أنه من الضروري أن تحمل الواجبات البيتية أنشطة
يتقبلها الطلبة بحماس ،ويقضون أوقات فراغهم في عمل مثمر وبناء من أجل
تحقيق األهداف التربوية على الوجه األكمل ،بحيث يشعرون بالراحة عند
وصولهم لهذه األهداف ،فهم يقومون بهذه الجهود عن طريق التعلم باللعب،
كما يجب أن تراعى الفروق الفردية بين الطلبة عند إعطاء الواجبات البيتية
للطلبة ،بحيث تلبي حاجات وقدرات جميع الطلبة ،ويجب الحذر من
ً
استخدام الواجب البيتي كوسيلة لعقاب الطالب املتأخر دراسيا بتكليفه
بواجبات بيتية تفوق قدرته وال تتناسب مع طاقته ،مما يؤدي إلى لجوء
الطالب إلى االعتماد على غيره سواء إخوته أو والديه ملساعدته ،كما يفضل
إعطاء الواجب للطالب قبل نهاية الدرس لكي يتلقوا اإلرشاد الالزم من املعلم
وال يقعوا في أخطاء.
والواجبات البيتية لها درجات متفاوتة من الفعالية؛ لذلك ،من املهم
للمعلمين معرفة العناصر املساعدة في جعل الواجبات البيتية أكثر فعالية
للمتعلمين ،فهناك عوامل خارجية تسهم في زيادة تحصيل الطلبة ،يضاف
إليها عامالن يسهمان في جعل الواجب البيتي أكثر فائدة هما :تحفيز الطلبة
ومشاركة الوالدين .وهناك ثالثة أنواع من الواجبات البيتية التي تعمل على
زيادة الجوانب اإليجابية لتحفيز الطلبة ،تشمل مشاركة الوالدين في
الواجبات البيتية ،والواجبات البيتية التفاعلية ،والواجبات القائمة على
املشاريع [.]10
ويرى عبد الحميد [ ]11من الضرورة أن يتم إنجاز الواجبات البيتية على
وفق أسلوب (اللحظة) وهو أسلوب يقوم على أداء الواجبات مباشرة وبدون
تأجيل ،مما ينعكس على نفسية الطالب وإقباله على أدائها ،بحيث ال يجد
الطالب نفسه مثقال باملذاكرة عند قدوم االختبارات الفصلية أو النهائية ،كما
أن اإلنجاز التدريجي للواجب البيتي املدرس ي ،يعطي الطالب القوة املعرفية،
فغالبية املناهج الدراسية تبنى على نحو تكاملي ،كذلك يمنح الطالب القدرة
السيكولوجية على تنظيم وقته والشعور بالرضا الذاتي ،ومن األهمية بمكان
أن يحتفظ الطالب بسجل خاص يكتب فيه واجباته املدرسية اليومية ،حيث
يعد سجل الواجبات املدرسية قاعدة تنظيمية ينطلق منها الطالب حين يبدأ
في إنجاز واجباته اليومية.
ويضع عياد [ ]12بعض الحلول املبتكرة التي توفرها تكنولوجيا املعلومات
واالتصال وتتمثل في عملية إنشاء موقع للواجبات املدرسية عبر االنترنت يتم
من خاللها إسناد الواجبات وتلقي الحلول من قبل الطلبة ،على أن يتم تدريب
املعلمين والطلبة على استخدام املواقع ،وإسناد مهمة إدارة املوقع إلى
أخصائي الحاسب اآللي أو معلم تقنية املعلومات.
ً
خامسا :العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية
ً
الواجبات البيتية توفر فرصا للتعلم الذاتي وينبغي إعطاء الطالب حرية
استخدام املصادر املتنوعة التي تزيد من قدراته في االعتماد على نفسه في
الوصول إلى األهداف التربوية ،ويعد التنويع في الواجبات البيتية مع مراعاة
الفروق الفردية للطلبة من الحوافز األساسية التي تدفعهم إلى إنجازهاُ ،وي ٌ
عد

متابعة الواجبات البيتية من قبل املعلم ذات أثر كبير في حصول التغذية
الراجعة لكل من الطالب واملعلم على حد سواء ،فهو يوفر فرصة للطالب في
ً
االبتعاد عن دور املستقبل للمعلومة فقط وإنما يصبح باحثا عن املعلومات
من مصادرها األصلية ،مما يوفر فرصة للتقويم الذاتي والتحسين والتطوير
لقدراته ومعارفه [.]13
ويشير شالينج [ ]14إلى مجموعة من العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية
التي تتمثل في:
 -1املعلمين :على املعلمين عند التخطيط للواجب البيتي أن يراعي مجموعة
من العناصر منها :قدرة الطلبة على حله من حيث السهولة والصعوبة،
ومناسبته لقدراتهم الذهنية والفكرية والعمرية ،كما يجب أن يكون الهدف
من الواجب واضح وذا قيمة ،والعمل على تصحيحه ومراجعته للطلبة
وتقديم التغذية الراجعة ووضع العالمات مباشرة.
 -2الوالدين :على أولياء األمور إتباع أسلوب اإلرشاد والتوجيه في متابعة
الواجبات البيتية وليس التفتيش ،كما يجب على أولياء األمور توفير أفضل
الظروف التي تناسب أبنائهم من أجل تأدية الواجب البيتي ،وعليهم أن
ً
يستشعروا أن حل أبنائهم للواجب ليس دائما صحيحا وأن الطالب يتعلم من
الخطأ كما يتعلم من الصح ،وعليهم ترك حرية تنظيم وقت حل الواجبات
البيتية ألبنائهم ،ألنهم بذلك يتيحون لهم تعلم مهارة إدارة الوقت بفعالية.
 .4الدراسات السابقة
أجرى الكيالني واملقوس ي [ ]15دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر
استراتيجية (فكر ،زاوج ،شارك) في تحصيل طلبة الصف العاشر األساس ي في
مبحث التربية اإلسالمية وتنمية دافعيتهم إلنجاز الواجبات البيتية ،ولتحقيق
أهداف الدراسة استخدم الباحثون املنهج شبه التجريبي ذا املجموعتين
التجريبية والضابطة ،كما استخدما االختبار التحصيلي ،ومقياس لدافعية
إنجاز الواجبات البيتية كأداتين للدراسة ،وأجريت الدراسة على عينة من
ّ
طلبة الصف العاشر األساس ي وعددها ( )70طالبا ،وأظهرت نتائج الدراسة
وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات الطلبة في املجموعتين
التجريبية والضابطة في مقياس دافعية إنجاز الواجبات البيتية ،ولصالح
املجموعة التجريبية.
وأجرى الشمري والسرطاوي [ ]9دراسة هدفت إلى الكشف عن مشكالت
الواجب املنزلي لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم في املرحلة االبتدائية،
واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ،كما استخدم الباحثان االستبانة كأداة
للدراسة ،وأجريت الدراسة على عينة عشوائية من معلمات صعوبات التعلم
وعددهن ( )47معلمة ،و ( )197معلمة صف عادي في مناطق شمال اململكة
العربية السعودية ،وأظهرت نتائج الدراسة ضرورة توعية التلميذات ذوات
صعوبات التعلم بأهمية الواجبات املنزلية وضرورة القيام بها.
وكما أجرى بالنشرد ،وميشرا ،ومارو ،ودنيل ،وميكالن [ ]16دراسة هدفت
التعرف إلى العالقة بين تحفيز الطلبة وإنهاء الواجبات البيتية والتحصيل
األكاديمي في مساق لكلية الطب ،ولتحقيق أهداف الدراسة فقد استخدم
الباحثون املنهج الوصفي ،واالستبانة كأداة للدراسة ،وأجريت الدراسة على
ً
عينة من ( )31طالبا وطالبة من طلبة كلية الطب في جامعة األبحاث العلمية
الجنوبية في الواليات املتحدة االمريكية ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من
النتائج أهمها التعرف على العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية ومنها
التعزيز ،والقدرة على فهم الواجب ،واالهتمام باملادة ،وعدم وجود املشتتات.
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وأجرى كيالني [ ]17دراسة هدفت الكشف عن أثر الواجبات البيتية
القبلية والبعدية على التحصيل الدراس ي لطالب الصف التاسع األساس ي في
مبحث التربية اإلسالمية ،ولتحقيق أهداف الدراسة فقد استخدم الباحث
املنهج شبه التجريبي ذا املجموعتين التجريبية وعددها اثنتان والضابطة
وعددها واحدة ،واالختبار التحصيلي كأداة للدراسة ،وأجريت الدراسة على
ّ
طالبا في ً
عمان،
عينة من طلبة الصف التاسع األساس ي وعددها ()89
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات الطلبة
في املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي ،ولصالح
املجموعة التجريبية.
وأجرى عبدالرحمن [ ]2دراسة هدفت التعرف على أثر استخدام
الواجبات املنزلية في تحصيل الطلبة للمرحلة األساسية في طول كرم،
ولتحقيق أهداف الدراسة فقد استخدم الباحث املنهج شبه التجريبي،
واالختبار التحصيلي كأداة للدراسة ،وأجريت الدراسة على عينة من ()130
ً
طالبا وطالبة من طلبة الصف الرابع األساس ي في مدرستين بمحافظة طول
كرم ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ضرورة استخدام
الواجبات املنزلية وتنوعها حسب مستويات بلوم املعرفية الدنيا (معرفة،
فهم ،تطبيق) في تدريس املرحلة األساسية لزيادة التحصيل الدراس ي.
التعقيب على الدراسات السابقة
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الهدف بشكل عام،
حيث أكدت جميعها أهمية الواجبات البيتية ،كما اتفقت الدراسة الحالية
ّ
أيضا مع بعض الدراسات في منهجية البحث املستخدمة املنهج الوصفي ،مثل
دراسة بالنشرد ،وميشرا ،ومارو ،ودنيل ،وميكالن []16؛ ودراسة الشمري
والسرطاوي [ ،]9وبالنسبة لدراسة الكيالني واملقوس ي [ ،]15ودراسة عبد
الرحمن []2؛ ودراسة كيالني [ ]17فقد استخدمت املنهج الشبه التجريبي.
كما اتفقت مع بعض الدراسات في أداة الدراسة وهي االستبانة ،ما عدا دراسة
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الكيالني واملقوس ي [ ،]15كيالني [ ،]17وعبدالرحمن [ ]2والتي استخدمت
االختبارات التحصيلية كمقياس.
وتأتي هذه الدراسة لدعم الدراسات السابقة ،ومؤكدة لبعض ما توصلت
إليه من نتائج وموضحة مدى االختالف مع بعضها اآلخر باختالف العوامل
املحفزة كالبيئة والبرامج املطبقة في املدرسة ،ويجد الباحثان أن هذه الدراسة
قد تميزت بقياس درجة تأثير بعض العوامل املحددة على تحفيز الطلبة ألداء
الواجبات البيتية من وجهة نظر الطلبة واملعلمين وعالقتها ببعض املتغيرات
ذات العالقة بالطالب وأخرى ذات عالقة باملعلم.
 .5الطريقة والجراءات
أ .منهج الدراسة
استخدم الباحثان املنهج الوصفي وذلك ملالءمته طبيعة أهداف الدراسة
باعتباره يهدف إلى تحديد الوضع الحالي لألشياء موضع الدراسة ،ومن ثم
العمل على وصفها ،فهو يسعى إلى جمع البيانات لإلجابة عن األسئلة
الوصفية املتعلقة بالدراسة [.]18
ب .مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة واملعلمين في مدارس التعليم
األساس ي للصفوف ( )10-5في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان والبالغ
عددهم ( )15186طالب وطالبة و( )1841معلم ومعلمة حسب البيانات التي
تم جمعها من موقع البوابة التعليمية بوزارة التربية والتعليم [.]19
ج .عينة الدراسة
تألفت عينة الدراسة من ( )72طالب وطالبه ( )57معلم ومعلمة من
مدارس التعليم األساس ي ( )10-5تم اختيارهم بأسلوب املعاينة املتاحة من
مدارس والية العوابي في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان .ويلخص
الجدول ( )1خصائص عينة الطلبة حسب متغيرات الدراسة ،كما يلخص
الجدول ( )2خصائص عينة املعلمين حسب متغيرات الدراسة.

جدول 1
خصائص عينة الطلبة ( 72طالب وطالبة) حسب متغيرات الدراسة
متغيرات الدراسة
النوع االجتماعي

الفئات
ذكور
إناث
الثامن
التاسع
العاشر
اللغة العربية
الرياضيات
العلوم
الدراسات االجتماعية
مستوى منخفض
مستوى مرتفع
مستوى منخفض
مستوى مرتفع

الصف الدراس ي

املادة الدراسية

التحصيل الدراس ي
املستوى االقتصادي-االجتماعي ألسرة الطالب

العدد
38
34
34
12
26
17
13
15
27
24
48
37
35

النسبة
%52.8
%47.2
%47.2
%16.7
%36.1
%23.6
%18.1
%20.8
%37.5
%33.3
%66.7
%51.45
%48.6

جدول 2
خصائص عينة املعلمين ( 57معلم ومعلمة) حسب متغيرات الدراسة
متغيرات الدراسة
النوع االجتماعي

الفئات
ذكور
38

العدد
35

النسبة
%61.4

متغيرات الدراسة
الخبرة التدريسية

الفئات
إناث
 14سنة فأقل
أكثر من  14سنة

د .أداة الدراسة
ّ
الدراسة واإلجابة عن أسئلتها قام الباحثان ببناء
لتحقيق أهداف ِّ
استبانتين تقيسان العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية من وجهة نظر
الطلبة واملعلمين ،إحداهما موجه نحو الطلبة ،والثانية نحو املعلمين وذلك
بعد االطالع على األدب النظري ذات العالقة باملوضوع مثل :أبو عواد
[]8؛جراح []4؛الشمري والسرطاوي []9؛عبد الرحمن []2؛غنيم []6؛شالينج
[]14؛ويتلي [،]1حيث تمكن الباحثان من صياغة  28فقرة تتعلق بالعوامل
التي تحفز الطلبة ألداء الواجبات البيتية مقسمة إلى عوامل تتعلق بالطالب،
وعوامل تتعلق باألسرة ،وعوامل تتعلق باملعلم ،وعوامل تتعلق بالواجب
البيتي وتصميمه؛ وقد تم تبني تدريج ليكرت الخماس ي ،بحيث يبين املستجيب
رأيه حول درجة تأثير كل عامل على تحفيز الطلبة ألداء الواجبات البيتية على
ً
النحو اآلتي( :يؤثر بدرجة كبيرة جدا) وأعطي الدرجة (( ،)5يؤثر بدرجة كبيرة)
وأعطي الدرجة (( ،)4يؤثر بدرجة متوسطة) وأعطي الدرجة (( ،)3يؤثر بدرجة
ً
قليلة) وأعطي الدرجة ( ،)2و(يؤثر بدرجة قليلة جدا) وأعطي الدرجة (.)1
هـ .الصدق والثبات
للتحقق من الصدق الظاهري لفقرات االستبانتين ،فقد تم عرضهما على
( )7من املحكمين من تخصصات علم النفس التربوي والقياس والتقويم
واملناهج والتدريس في جامعة السلطان قابوس ووزارة التربية والتعليم ،وذلك
بهدف إبداء مالحظاتهم حول مدى وضوح الصياغة اللغوية للفقرات،
وارتباطها باملوضوع املراد دراسته ،وأي مالحظات أو تعديالت يرونها مناسبة،
ً
حيث تم األخذ بكافة مالحظات املحكمين والتي لم تسفر عن حذف أيا من
الفقرات الـ(( )28انظر امللحق  .)1أما الثبات ،فقد تم حساب معامل الثبات
بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا والذي بلغ ()0.84
بالنسبة الستبانة الطلبة ،و( )0.86بالنسبة الستبانة املعلمين.
و .إجراءات التطبيق
بعد ما تم بناء االستبانات وتحكيمها ،قام الباحثان بمخاطبة وزارة التربية
والتعليم للحصول على املوافقة لتطبيق االستبانات على عينات من الطلبة
ً
واملعلمين في مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي في والية العوابي نظرا
لقربها من الباحثين .وبعد الحصول على موافقة الوزارة ،تمت مخاطبة إدارات
املدارس للحصول على اإلذن بتطبيق االستبانات داخل املدرسة ،حيث تم
السماح للباحثين بتطبيقها على مدرسة للذكور ومدرسة لإلناث .وقد تم شرح
الهدف من الدراسة للطلبة واملعلمين الراغبين في املشاركة لإلجابة عن
االستبانة ،وقد استغرقت عملية التطبيق في كل مدرسة حوالي ( )40دقيقة
بما يعادل حصة دراسية واحدة .وبعد جمع االستبانات من املدارس ،تم
تفريغ البيانات في برنامج  ،SPSSثم تم عمل املعالجة اإلحصائية للبيانات
وتحليلها واستخالص النتائج وكتابة التوصيات.
ز .معيار تصحيح أداة الدراسة
تم تبني التدريج الثالثي بهدف تسهيل تفسير املتوسطات الحسابية
الستجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة ،بإطالق األحكام على درجة
تأثير كل عامل من العوامل املذكورة في االستبانة على تحفيز الطلبة ألداء

العدد
22
32
25

النسبة
%38.6
%56.1
%43.9

الواجبات البيتية وذلك على النحو اآلتي( :قليلة من 2.33 -1.00؛ متوسطة
ً
من 3.67 -2.34؛ كبيرة من  .)5.00 -3.68علما أن املعيار سالف الذكر؛ قد تم
التوصل إليه عن طريق حساب طول الفئة للتدريج الخماس ي بطرح (الحد
األدنى للمقياس =  )1من (الحد األعلى للمقياس =  ،)5ثم قسمة ناتج الطرح
على (عدد الفئات املطلوبة = ،)3ثم إضافة طول الفئة والذي بلغ ( )1.33لكل
فئة للتدريج الثالثي لتفسير املتوسطات.
ح .املعالجة اإلحصائية
بعد تفريغ الباحثين االستبانات التي تم جمعها ،تمت معالجتها إحصائيا
باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية ( )SPSSلتحليل البيانات ،حيث تم
استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات
استبانة كل من الطلبة واملعلمين .كما تم إجراء اختبارات "ت" للعينات
املستقلة ،وتحليل التباين األحادي على كل فقرة من فقرات االستبانة حسب
عدد فئات متغيرات املقارنة ،كما تم استخدم اختبار شيفيه ()Scheffe
ً
للمقارنات البعدية في حالة وجود فروق دالة احصائيا.
 .6نتائج الدراسة
السؤال األول :ما العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية من وجهة نظر
الطلبة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية لكل فقرة من فقرات استبانة الطلبة ،وقد تراوحت متوسطات
استجابات الطلبة على جميع الفقرات ما بين ( )4.36-2.90بانحرافات
معيارية تراوحت ما بين ( ،)1.54-0.87وجاءت أعلى خمسة عوامل تأثيرا على
تحفيز الطلبة ألداء الواجبات البيتية من وجهة نظر الطلبة على النحو اآلتي:
 .1توافر املكان املناسب للمذاكرة في البيت.
 .2متابعة املعلم املستمرة للواجبات البيتية.
 .3تخصيص درجات للواجبات البيتية في املادة.
 .4املستوى التحصيلي الجيد للطالب في املادة.
 .5وضوح الشرح للدرس املتعلق باملادة.
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات
ً
الطلبة للعوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية تبعا ملتغيرات النوع
االجتماعي ،والصف الدراس ي ،واملادة الدراسية ،والتحصيل الدراس ي،
واملستوى االقتصادي-االجتماعي ألسرة الطالب؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية لكل فقرة من فقرات استبانة الطلبة حسب كل فئة من فئات
متغيرات املقارنة ،ثم تم إجراء اختبارات "ت" للعينات املستقلة ،وتحليل
التباين األحادي على كل فقرة من فقرات االستبانة حسب عدد فئات
متغيرات املقارنة على النحو اآلتي.
النوع االجتماعي
ً
أظهرت نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة وجود فروق دالة احصائيا عند
مستوى داللة أقل من  0.05بين الطلبة والطالبات حول درجة تأثير العامل
املتعلق بـ"تخصيص درجات للواجبات البيتية" على تحفيز الطلبة ألداء
39
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الواجبات البيتية ،والجدول ( )3يلخص نتائج ذلك .في حين أن اختبار "ت"
ً
للعينات املستقلة لم تظهر فروقا دالة احصائيا بين متوسطات تقديرات
ً
الطلبة لباقي العوامل تبعا ملتغير النوع االجتماعي.

الواجبات البيتية لصالح الطالبات ،حيث جاء متوسط تقديرات الطالبات
لهذا العامل أعلى من متوسط تقديرات الطلبة ،ويوضح حجم األثر بأن النوع
االجتماعي يفسر  %9من التباين بين آراء الطلبة حول درجة تأثير العامل
املتعلق بـ"تخصيص درجات للواجبات البيتية" على تحفيز الطلبة ألداء

جدول 3
نتائج اختبار"ت" للعينات املستقلة للفروق بين الطلبة والطالبات حول درجة تأثيرالعامل املتعلق بـ"تخصيص درجات للواجبات البيتية" على تحفيزالطلبة ألداء الواجبات
البيتية
املتوسط الحسابي االنحراف املعياري
حجم األثر
القيمة االحتمالية
درجات الحرية
قيمة (ت)
العدد
النوع االجتماعي
الذكور
1.13
3.97
38
0.09
0.011
70
2.61
0.71
4.56
34
اإلناث

والجدول ( )4يلخص نتائج ذلك ،حيث فسر االختالف في الصف الدراس ي
 %10من التباين بين آراء الطلبة حول درجة تأثير "حب الطالب لدراسة
املادة" على تحفيز الطلبة ألداء الواجبات البيتية ،و %9من التباين حول
درجة تأثير "التنويع في أساليب الواجبات البيتية" ،و %20من التباين حول
درجة تأثير "متابعة املعلم املستمرة للواجبات البيتية" .في حين أن تحليل
ً
التباين األحادي لم يظهر فروقا دالة احصائيا بين متوسطات تقديرات
ً
الطلبة لباقي العوامل تبعا ملتغير الصف الدراس ي.

الصف الدراس ي
ً
أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى
داللة أقل من  0.05بين الطلبة تعزى إلى الصف الدراس ي حول درجة تأثير
العوامل الثالثة اآلتية على تحفيز الطلبة ألداء الواجبات البيتية:
 .1حب الطالب لدراسة املادة.
 .2التنويع في أساليب الواجبات البيتية.
 .3متابعة املعلم املستمرة للواجبات البيتية.

جدول 4
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين الطلبة تبعا للصف الدراس ي في درجة تأثيرالعوامل املتعلقة بـ"حب الطالب لدراسة املادة “و"التنويع في أساليب الواجبات البيتية"
و"متابعة املعلم املستمرة للواجبات البيتية “على تحفيزالطلبة ألداء الواجبات البيتية
املتغيرالتابع

مصدرالتباين

حب الطالب لدراسة
املادة
التنويع في أساليب
الواجبات البيتية
متابعة املعلم املستمرة
للواجبات البيتية

بين املجموعات
داخل املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات

مجموع
املربعات
9.91
94.09
7.88
75.23
15.37
63.07

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة (ف)

القيمة االحتمالية

حجم األثر

2
69
2
69
2
69

4.96
1.36
3.94
1.09
7.69
0.91

3.64

0.03

0.10

3.61

0.03

0.09

8.41

0.001

0.20

وملعرفة طبيعة الفروق بين الصفوف الدراسية حول درجة تأثير العوامل
املتعلقة بـ"حب الطالب لدراسة املادة" و"التنويع في أساليب الواجبات
البيتية" و"متابعة املعلم املستمرة للواجبات البيتية" على تحفيز الطلبة ألداء
الواجبات البيتية ،تم استخدام اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات
البعدية ،والجدول ( )5يلخص نتائج ذلك ،حيث يتضح من الجدول ( )5أنه
بالنسبة لدرجة تأثير "حب الطالب لدراسة املادة" على تحفيز الطلبة ألداء
ً
الواجبات البيتية ،فأنه توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة أقل
من  0.05بين طلبة الصف الثامن وطلبة الصف العاشر لصالح طلبة الصف

الثامن .وبالنسبة لدرجة تأثير "التنويع في أساليب الواجبات البيتية" على
ً
تحفيز الطلبة ألداء الواجبات البيتية ،فأنه توجد فروق دالة احصائيا عند
مستوى داللة أقل من  0.05بين طلبة الصف الثامن وطلبة الصف التاسع
لصالح طلبة الصف الثامن .وبالنسبة لدرجة تأثير "متابعة املعلم املستمرة
للواجبات البيتية " على تحفيز الطلبة ألداء الواجبات البيتية ،فأنه توجد
ً
فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة أقل من  0.05بين طلبة الصف
الثامن وكل من طلبة الصف التاسع وطلبة الصف العاشر لصالح طلبة
الصف الثامن.

جدول 5
نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدية تبعا للصف الدراس ي في درجة تأثيرالعوامل املتعلقة بـ"حب الطالب لدراسة املادة" و"التنويع في أساليب الواجبات البيتية"
و"متابعة املعلم املستمرة للواجبات البيتية" على تحفيزالطلبة ألداء الواجبات البيتية
االنحراف املعياري
القيمة االحتمالية للمقارنة البعدية
املتوسط الحسابي
العدد
الصف الدراس ي
الصف 9
الصف 8
حب الطالب لدراسة املادة
0.93
4.56
34
8
1.34
3.83
12
9
0.04
1.36
3.81
26
10
40

الصف الدراس ي

العدد

8
9
10

34
12
26

4.18
3.25
3.81

8
9
10

34
12
26

4.76
3.92
3.81

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

القيمة االحتمالية للمقارنة البعدية
الصف 9
الصف 8

التنويع في أساليب الواجبات البيتية
0.97
1.22
1.06
متابعة املعلم املستمرة للواجبات البيتية
0.55
0.90
1.33

-

0.04
-

0.04
0.00

-

والجدول ( )6يلخص نتائج ذلك ،حيث فسر االختالف في املادة الدراسية
 %13من التباين بين آراء الطلبة حول درجة تأثير كل من "حب الطالب
لدراسة املادة" و" وجود حوافز مادية من قبل األسرة للطالب عن أداء
الواجبات البيتية" على تحفيز الطلبة ألداء الواجبات البيتية ،و %15من
التباين حول درجة تأثير "وضوح الشرح للدرس املتعلق بالواجب البيتي"،
و %25من التباين حول درجة تأثير "متابعة املعلم املستمرة للواجبات
ً
البيتية" .في حين أن تحليل التباين األحادي لم يظهر فروقا دالة احصائيا بين
ً
متوسطات تقديرات الطلبة لباقي العوامل تبعا ملتغير املادة الدراسية.

املادة الدراسية
ً
أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى
داللة أقل من  0.05بين الطلبة تعزى إلى املادة الدراسية حول درجة تأثير
العوامل األربعة اآلتية على تحفيز الطلبة ألداء الواجبات البيتية:
 .1حب الطالب لدراسة املادة.
 .2وجود حوافز مادية من قبل األسرة للطالب عن أداء الواجبات البيتية.
 .3وضوح الشرح للدرس املتعلق بالواجب البيتي.
 .4متابعة املعلم املستمرة للواجبات البيتية.

جدول 6
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين الطلبة تبعا للمادة الدراسية في درجة تأثيرالعوامل املتعلقة بـ"حب الطالب لدراسة املادة" و"وجود ح وافزمادية من قبل األسرة
للطالب عن أداء الواجبات البيتية “و"وضوح الشرح املتعلق بالواجب البيتي" و"متابعة املعلم املستمرة للواجبات البيتية “على تحفيزالطلبة ألداء الواجبات البيتية
املتغيرالتابع

مصدرالتباين

حب الطالب لدراسة املادة

بين املجموعات
داخل املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات

وجود حوافز مادية من قبل األسرة للطالب عن
أداء الواجبات البيتية
وضوح الشرح للدرس املتعلق بالواجب البيتي
متابعة املعلم املستمرة للواجبات البيتية

مجموع
املربعات
13.07
90.93
19.81
133.69
13.25
72.03
19.59
58.85

وملعرفة طبيعة الفروق بين املواد الدراسية حول درجة تأثير العوامل
املتعلقة بـ"حب الطالب لدراسة املادة" و"وجود حوافز مادية من قبل األسرة
للطالب عن أداء الواجبات البيتية" و"وضوح الشرح املتعلق بالواجب البيتي"
و"متابعة املعلم املستمرة للواجبات البيتية" على تحفيز الطلبة ألداء
الواجبات البيتية ،تم استخدام اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات
البعدية ،والجدول ( )7يلخص نتائج ذلك ،حيث يتضح من الجدول ( )7أنه
بالنسبة لدرجة تأثير "حب الطالب لدراسة املادة" على تحفيز الطلبة ألداء
ً
الواجبات البيتية ،فأنه توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة أقل
من  0.05بين الرياضيات والدراسات االجتماعية لصالح الدراسات
االجتماعية .وبالنسبة لدرجة تأثير "وجود حوافز مادية من قبل األسرة
للطالب عن أداء الواجبات البيتية" على تحفيز الطلبة ألداء الواجبات

جدول 7
41

درجات
الحرية
3
68
3
68
3
68
3
68

متوسط
املربعات
4.36
1.34
6.60
1.97
4.42
1.06
6.53
0.87

قيمة
(ف)
3.26

القيمة
االحتمالية
0.03

حجم
األثر
0.13

3.36

0.02

0.13

4.17

0.01

0.15

7.55

0.00

0.25

ً
البيتية ،فأنه توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة أقل من  0.05بين
اللغة العربية والرياضيات لصالح اللغة العربية .وبالنسبة لدرجة تأثير
"وضوح الشرح املتعلق بالواجب البيتي" على تحفيز الطلبة ألداء الواجبات
ً
البيتية ،فأنه توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة أقل من  0.05بين
اللغة العربية والدراسات االجتماعية لصالح اللغة العربية .وبالنسبة لدرجة
تأثير "متابعة املعلم املستمرة للواجبات البيتية " على تحفيز الطلبة ألداء
ً
الواجبات البيتية ،فأنه توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة أقل
من  0.05بين اللغة العربية وكل من العلوم والدراسات االجتماعية لصالح
ً
العلوم والدراسات االجتماعية ،كما توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى
داللة أقل من  0.05بين الرياضيات وكل من العلوم والدراسات االجتماعية
لصالح العلوم والدراسات االجتماعية.
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نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدية تبعا للمادة الدراسية في درجة تأثيرالعوامل املتعلقة بـ"حب الطالب لدراسة املادة" و"وجود ح وافزمادية من قبل األسرة
للطالب عن أداء الواجبات البيتية" و"وضوح الشرح املتعلق بالواجب البيتي" و"متابعة املعلم املستمرة للواجبات البيتية" على تحفيزالطلبة ألداء الواجبات البيتية
املادة الدراسية

العدد

اللغة العربية
الرياضيات
العلوم
الدراسات االجتماعية

17
13
15
27

اللغة العربية
الرياضيات
العلوم
الدراسات االجتماعية

17
13
15
27

اللغة العربية
الرياضيات
العلوم
الدراسات االجتماعية

17
13
15
27

اللغة العربية
الرياضيات
العلوم
الدراسات االجتماعية

17
13
15
27

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

القيمة االحتمالية للمقارنة البعدية
العلوم
الرياضيات
اللغة العربية

حب الطالب لدراسة املادة
1.38
3.82
1.27
3.54
1.16
4.27
0.93
4.63
وجود حوافز مادية من قبل األسرة للطالب عن أداء الواجبات البيتية
1.03
4.06
1.56
2.62
1.03
4.07
1.67
3.48
وضوح الشرح املتعلق بالواجب البيتي
1.46
3.65
0.66
4.54
1.15
3.80
0.75
4.59
متابعة املعلم املستمرة للواجبات البيتية
1.39
3.76
1.05
3.54
0.59
4.73
0.61
4.70

-

0.04

-

-

0.04
-

-

0.04

-

-

0.04
0.02

0.01
0.01

-

منخفض ي التحصيل ،ويوضح حجم األثر بأن مستوى التحصيل الدراس ي
يفسر  %9من التباين بين آراء الطلبة حول درجة تأثير العامل املتعلق
بـ"تخصيص درجات للواجبات البيتية" و %6حول درجة تأثير العامل املتعلق
بـ"ارتباط أسئلة الواجب البيتي بما هو موجود في الكتاب املدرس ي" على تحفيز
الطلبة ألداء الواجبات البيتية ،والجدول ( )8يلخص نتائج ذلك .في حين أن
ً
اختبار "ت" للعينات املستقلة لم تظهر فروقا دالة احصائيا بين متوسطات
ً
تقديرات الطلبة لباقي العوامل تبعا ملتغير مستوى التحصيل الدراس ي.

التحصيل الدراس ي
ً
أظهرت نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة وجود فروق دالة احصائيا
عند مستوى داللة أقل من  0.05بين الطلبة مرتفعي التحصيل والطلبة
منخفض ي التحصيل حول درجة تأثير العامل املتعلق بـ"تخصيص درجات
للواجبات البيتية" والعامل املتعلق بـ"ارتباط أسئلة الواجب البيتي بما هو
موجود في الكتاب املدرس ي" على تحفيز الطلبة ألداء الواجبات البيتية لصالح
الطلبة مرتفعي التحصيل ،حيث جاء متوسط تقديرات الطلبة مرتفعي
التحصيلي لدرجة تأثير هذين العاملين أعلى من متوسط تقديرات الطلبة

جدول 8
نتائج اختبار"ت" للعينات املستقلة للفروق بين الطلبة تبعا للتحصيل الدراس ي حول درجة تأثيرالعوامل املتعلقة بـ"تخصيص درجات للواجبات البيتية" و" ارتباط أسئلة
الواجب البيتي بما هو موجود في الكتاب املدرس ي" على تحفيزالطلبة ألداء الواجبات البيتية
االنحراف املعياري
حجم األثر
القيمة االحتمالية
درجات الحرية
قيمة (ت)
املتوسط الحسابي
العدد
التحصيل الدراس ي
تخصيص درجات للواجبات البيتية
0.09
0.01
70
2.63
1.24
3.83
24
منخفض
0.77
4.46
48
مرتفع
ارتباط أسئلة الواجب البيتي بما هو موجود في الكتاب املدرس ي
0.06
0.04
70
2.06
1.59
3.50
24
منخفض
1.20
4.19
48
مرتفع

حول درجة تأثير العامل املتعلق بـ"وضوح التعليمات الخاصة بكيفية أداء
الواجبات البيتية" ،والعامل املتعلق بـ"التوازن بين املواد الدراسية في عدد
الواجبات البيتية اليومية" ،والعامل املتعلق بـ"ارتباط الواجب البيتي بما هو
موجود في الكتاب املدرس ي" على تحفيز الطلبة ألداء الواجبات البيتية ،حيث

املستوى االقتصادي-االجتماعي ألسرة الطالب
ً
أظهرت نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة وجود فروق دالة احصائيا
عند مستوى داللة أقل من  0.05بين الطلبة ذوي املستوى االقتصادي-
االجتماعي املرتفع والطلبة ذوي املستوى االقتصادي-االجتماعي املنخفض
42

التباين بين آراء الطلبة حول درجة تأثير العامل املتعلق بـ"وضوح التعليمات
الخاصة بكيفية أداء الواجبات البيتية" ،و %6حول درجة تأثير العامل
املتعلق بـ"التوازن بين املواد الدراسية في عدد الواجبات البيتية اليومية"،
و %7حول درجة تأثير العامل املتعلق بـ"ارتباط أسئلة الواجب البيتي بما هو
موجود في الكتاب املدرس ي" على تحفيز الطلبة ألداء الواجبات البيتية،
والجدول ( )9يلخص نتائج ذلك .في حين أن اختبار "ت" للعينات املستقلة لم
ً
ً
تظهر فروقا دالة احصائيا بين متوسطات تقديرات الطلبة لباقي العوامل تبعا
ملتغير املستوى االقتصادي-االجتماعي ألسرة الطالب.

جاء متوسط تقديرات الطلبة ذوي املستوى االقتصادي-االجتماعي املرتفع
لدرجة تأثير كل من العامل املتعلق بـ "وضوح التعليمات الخاصة بكيفية أداء
الواجبات البيتية" ،والعامل املتعلق بـ"التوازن بين املواد الدراسية في عدد
الواجبات البيتية اليومية" أعلى من متوسط تقديرات الطلبة ذوي املستوى
االقتصادي-االجتماعي املنخفض ،بينما جاء متوسط تقديرات الطلبة ذوي
املستوى االقتصادي-االجتماعي املنخفض لدرجة تأثير العامل املتعلق بـ
"ارتباط الواجب البيتي بما هو موجود في الكتاب املدرس ي" أعلى من متوسط
تقديرات الطلبة ذوي املستوى االقتصادي-االجتماعي املرتفع .ويوضح حجم
األثر بأن املستوى االقتصادي-االجتماعي ألسرة الطالب يفسر  %8من

جدول 9
نتائج اختبار"ت" للعينات املستقلة للفروق بين الطلبة تبعا للمستوى االقتصادي-االجتماعي حول درجة تأثيرالعوامل املتعلقة بـ"وضوح التعليمات الخاصة بكيفية أداء
الواجبات البيتية" ،و"التوازن بين املواد الدراسية في عدد الواجبات البيتية اليومية" ،و"ارتباط الواجب البيتي بما هو موجود في الكتاب املدرس ي “على تحفيزالطلبة ألداء
الواجبات البيتية
االنحراف املعياري
القيمة االحتمالية حجم األثر
درجات الحرية
قيمة (ت)
العدد املتوسط الحسابي
املستوى االقتصادي-االجتماعي
وضوح التعليمات الخاصة بكيفية أداء الواجبات البيتية
0.08
0.02
70
2.47
1.39
3.57
37
منخفض
1.05
4.29
35
مرتفع
التوازن بين املواد الدراسية في عدد الواجبات البيتية اليومية
0.06
0.03
70
2.16
1.28
3.43
37
منخفض
1.40
4.03
35
مرتفع
ارتباط أسئلة الواجب البيتي بما هو موجود في الكتاب املدرس ي
0.07
0.03
70
2.22
1.10
4.30
37
منخفض
1.54
3.60
35
مرتفع

املقارنة على النحو اآلتي.
النوع االجتماعي
ً
أظهرت نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة عدم وجود فروق دالة احصائيا
عند مستوى داللة أقل من  0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة من
ً
املعلمين للعوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية تبعا ملتغير النوع االجتماعي.
الخبرة التدريسية
ً
أظهرت نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة وجود فروق دالة احصائيا
عند مستوى داللة أقل من  0.05بين املعلمين حول درجة تأثير العامل املتعلق
بـ"تعزيز املعلم للطالب عند أداء الواجبات البيتية" على تحفيز الطلبة ألداء
ً
الواجبات البيتية تبعا ملتغير الخبرة التدريسية لصالح املعلمين ذوي الخبرة
التدريسية الطويلة أكثر من  14سنة ،حيث جاء متوسط تقديرات املعلمين
ذوي الخبرة التدريسية الطويلة (أكثر من  14سنة) لهذا العامل أعلى من
متوسط تقديرات املعلمين ذوي الخبرة التدريسية القصيرة ( 14سنة فأقل)،
ويوضح حجم األثر بأن الخبرة التدريسية تفسر  %7من التباين بين آراء
املعلمين حول درجة تأثير العامل املتعلق بـ" تعزيز املعلم للطالب عند أداء
الواجبات البيتية" على تحفيز الطلبة ألداء الواجبات البيتية ،والجدول ()10
ً
يلخص نتائج ذلك .في حين أن اختبار "ت" للعينات املستقلة لم تظهر فروقا
ً
دالة احصائيا بين متوسطات تقديرات املعلمين لباقي العوامل تبعا ملتغير
الخبرة التدريسية.

السؤال الثالث :ما العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية من وجهة نظر
املعلمين؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية لكل فقرة من فقرات استبانة املعلمين ،وقد تراوحت متوسطات
استجابات املعلمين على جميع الفقرات ما بين ( )4.67-2.33بانحرافات
معيارية تراوحت ما بين ( ،)1.20-0.55وجاءت أعلى خمسة عوامل تأثيرا على
تحفيز الطلبة ألداء الواجبات البيتية من وجهة نظر املعلمين على النحو
اآلتي:
 .1قيام املعلم بتصحيح الواجبات البيتية أول بأول.
 .2حب الطالب لدراسة املادة.
 .3متابعة املعلم املستمرة للواجبات البيتية.
 .4تعزيز املعلم للطالب عند أداء الواجبات البيتية.
 .5اهتمام األسرة بمتابعة أداء الطالب للواجبات البيتية.
السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات
ً
املعلمين للعوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية تبعا ملتغيرات النوع
االجتماعي ،والخبرة التدريسية؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية لكل فقرة من فقرات استبانة املعلمين حسب كل فئة من فئات
متغيرات املقارنة ،ثم تم إجراء اختبارات "ت" للعينات املستقلة على كل فقرة
من فقرات االستبانة حسب عدد فئات متغيرات
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جدول  10نتائج اختبار"ت" للعينات املستقلة للفروق بين املعلمين وفق الخبرة التدريسية حول درجة تأثيرالعامل املتعلق بـ"تعزيزاملعلم للطالب عند أداء الواجبات
البيتية" على تحفيزالطلبة ألداء الواجبات البيتية
الخبرة التدريسية
 14سنة فأقل
أكثر من  14سنة

العدد
32
25

املتوسط الحسابي
4.44
4.80

االنحراف املعياري

قيمة (ت)

درجات الحرية

القيمة االحتمالية

حجم األثر

0.80
0.41

2.06

55

0.04

0.07

املعلمين لصالح املعلمين حول درجة تأثير العوامل اآلتية على تحفيز الطلبة
ألداء الواجبات البيتية:
 .1حب الطالب لدراسة املادة.
 .2وجود عقاب في املدرسة عند التقصير في أداء الواجبات البيتية.
 .3متابعة املعلم املستمرة للواجبات البيتية.
 .4قصر الواجبات البيتية من حيث الوقت الذي تحتاجه إلنجازها.
 .5قيام املعلم بتصحيح الواجبات البيتية أول بأول.
 .6تعزيز املعلم للطالب عند أداء الواجبات البيتية.
 .7التوازن بين املواد الدراسية في عدد الواجبات البيتية اليومية.
ويوضح حجم األثر بأن اختالف الدور (معلم-طالب) يفسر ما بين  %3إلى
 %20من التباين حول درجة تأثير العوامل السابقة على تحفيز الطلبة ألداء
الواجبات البيتية ،والجدول ( )11يلخص نتائج ذلك .في حين أن اختبار "ت"
ً
للعينات املستقلة لم تظهر فروقا دالة احصائيا بين متوسطات تقديرات
الطلبة ومتوسطات تقديرات املعلمين لباقي العوامل.

السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات
تقديرات الطلبة ومتوسطات تقديرات املعلمين للعوامل املحفزة ألداء
الواجبات البيتية؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة ،ثم تم إجراء اختبار "ت" للعينات
املستقلة على كل فقرة من فقرات االستبانة .وقد أظهرت نتائج اختبار "ت"
ً
للعينات املستقلة وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة أقل من
 0.05بين آراء الطلبة وآراء املعلمين لصالح الطلبة حول درجة تأثير العامل
املتعلق بـ"توفير الدروس الخصوصية من قبل األسرة للطالب" على تحفيز
الطلبة ألداء الواجبات البيتية ،ويوضح حجم األثر بأن اختالف الدور (معلم-
طالب) يفسر  %4من التباين حول درجة تأثير العامل املتعلق بـ"توفير
الدروس الخصوصية من قبل األسرة للطالب" على تحفيز الطلبة ألداء
الواجبات البيتية .كما أظهرت نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة وجود
ً
فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة أقل من  0.05بين آراء الطلبة وآراء

الدور
طلبة
معلمين
طلبة
معلمين
طلبة
معلمين
طلبة
معلمين
طلبة
معلمين
طلبة
معلمين
طلبة
معلمين
طلبة
معلمين

جدول 11
نتائج اختبار"ت" للعينات املستقلة للفروق بين الطلبة واملعلمين حول درجة تأثيرالعوامل التي تحفزالطلبة على أداء الواجبات البيتية
االنحراف املعياري
القيمة االحتمالية
درجات الحرية
قيمة (ت)
املتوسط الحسابي
العدد
حب الطالب لدراسة املادة
0.01
127
2.58
1.21
4.17
72
0.70
4.63
57
وجود عقاب في املدرسة عند التقصير في أداء الواجبات البيتية
0.03
127
2.15
1.49
3.46
72
0.95
3.95
57
توفير الدروس الخصوصية من قبل األسرة للطالب
0.02
127
2.29
1.54
2.90
72
1.20
2.33
57
متابعة املعلم املستمرة للواجبات البيتية
0.04
127
2.12
1.05
4.28
72
0.65
4.61
57
قصر الواجبات البيتية من حيث الوقت الذي تحتاجه إلنجازها
0.01
127
2.56
1.18
3.65
72
0.83
4.12
57
قيام املعلم بتصحيح الواجبات البيتية أول بأول
0.00
127
5.55
1.39
3.58
72
0.55
4.67
57
تعزيز املعلم للطالب عند أداء الواجبات البيتية
0.00
127
4.88
1.49
3.56
72
0.68
4.60
57
ن
التواز بين املواد الدراسية في عدد الواجبات البيتية اليومية
0.02
127
2.36
1.20
3.72
72
0.80
4.16
57
44

حجم األثر
0.05

0.04

0.04

0.03

0.05

0.20

0.16

0.04

9

ً
أسفرت نتائج الدراسة أن أكثر العوامل تأثيرا لتحفيز الطلبة على أداء
الواجبات البيتية من وجهة نظر الطلبة هي تلك التي تتعلق باألسرة واملعلم
والطالب ذاته ،حيث يرى الطلبة أن تهيئة الظروف املناسبة في البيت
للمذاكرة يساعد الطالب على انجاز الواجبات املدرسية املطلوبة ،وتتفق هذا
النتيجة مع ما ذكره جراح [ ]4حول دور أولياء األمور في تيسير أداء الطالب
للواجبات املدرسية في البيت .أما من حيث املعلم ،فيرى الطلبة أن املتابعة
املستمرة للمعلم ألداء الطلبة للواجبات البيتية ،وتخصيص درجات نظير
أداء الواجبات البيتية ،ووضوح شرح املعلم للدروس املرتبطة بالواجبات
ً
ً
البيتية دورا كبيرا في تحفيز الطلبة ألداء الواجبات البيتية ،وجاءت هذه
النتيجة متوافقة مع ما ذكره حامد [ ]13بأن تعزيز املعلم للطالب ألداء
الواجبات املدرسية ،وتقديم التغذية الراجعة املستمرة للطالب عن األداء في
الواجبات البيتية يوفر للطالب فرصة للتقويم الذاتي عن نقاط القوة ونقاط
الضعف في األداء.
كما أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية وعملية بين آراء
الطلبة حول درجة تأثير العوامل املحددة في استبانة الدراسة الحالية على
تحفيز الطلبة ألداء الواجبات البيتية تعزى إلى النوع االجتماعي ،والصف
الدراس ي ،واملادة الدراسية ،والتحصيل الدراس ي ،واملستوى االقتصادي-
االجتماعي للطالب .فعلى سبيل املثال ،فأن الطالبات يؤكدن على أهمية
تخصيص درجات للواجبات البيتية أكثر من الطالب ولعل السبب في ذلك أن
ً
الطالبات أكثر التزاما بمراجعة الدروس وأداء الواجبات البيتية من الطالب
حسب ما أشار إليه عاشور [ ،]3وبالتالي فأن تخصيص درجات للواجبات
البيتية يشجع الطلبة على بذل الجهد املناسب إلنجازها .كما أن االختالف في
العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية وفق الصف الدراس ي واملادة
الدراسية من وجهة نظر الطلبة يعكس االختالف في طبيعة محتوى املواد
الدراسية ومستوى املخرجات التعليمية املراد تحقيقها في كل صف دراس ي،
وهذه النتيجة متوافقة مع ما توصل إليه الشمري والسرطاوي [ .]9أما عن
االختالف في العوامل املحفزة ألداء الواجبات البيتية من وجهة نظر الطلبة
باختالف املستوى التحصيلي واملستوى االقتصادي-االجتماعي للطالب ،فان
ذلك يؤكد أهمية مراعاة املستويات التحصيلية املختلفة والفروق الفردية
بين الطلبة عند تكليف الطلبة بأداء الواجب البيتي [.]20
أما بالنسبة لوجهة نظر املعلمين ،فأنه باإلضافة إلى التصحيح املباشر
للواجبات البيتية ،والتغذية الراجعة الفورية ،والتعزيز ،فأن حب الطالب
للمادة الدراسية وقيام األسرة بمتابعة أداء الطالب للواجبات البيتية تعتبر
ً
من أكثر العوامل تحفيزا للطلبة ألداء الواجبات البيتية .وبالتالي فأن هذه
النتيجة جاءت مؤكدة حول ما ذكره الطويس ي [ ]20أن من بين أسباب قلة
اهتمام الطالب بأداء الواجب البيتي هو عدم متابعتها املباشرة من قبل املعلم
واألسرة ،كما أن ترغيب الطالب بدراسة املادة ينعكس على الرغبة في إنجاز
الواجبات البيتية املرتبطة بها .ومما يؤكد على دور التعزيز على تحفيز الطلبة
ألداء الواجبات البيتية هو ما أظهرته نتائج الدراسة الحالية عن وجود فروق
ً
ً
دالة احصائيا وعمليا بين آراء املعلمين حول درجة تأثير تعزيز املعلم للطالب
عند أداء الواجب البيتي لصالح املعلمين ذوي الخبرة التدريسية الطويلة .ولم
تختلف آراء املعلمين وفق النوع االجتماعي للمعلم حول العوامل املحفزة ألداء
الطلبة للواجبات البيتية.
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وعند مقارنة آراء الطلبة مع آراء املعلمين حول العوامل املحفزة ألداء
الواجبات البيتية ،فقد أوضحت النتائج أن املعلمين يؤكدون بدرجة أكبر من
الطلبة على أهمية كل من التغذية الراجعة املباشرة بعد أداء الواجب البيتي،
واملتابعة املستمرة ألداء الواجب البيتي ،والتوازن بين املواد الدراسية في عدد
الواجبات البيتية اليومية كعوامل محفزة للطلبة ألداء الواجبات البيتية،
بينما يرى الطلبة مقارنة باملعلمين بأن توفير الدروس الخصوصية من قبل
ً
ً
أسرة الطالب يعد عامال مساعدا إلداء الواجبات البيتية ،وقد يعود السبب
في هذه النظرة للطلبة عدم تمكن األسرة بسبب انخفاض املستوى التعليمي
من مساعدة الطالب على توضيح محتوى متطلبات الواجب البيتي [.]3
 .7التوصيات
ً
نظرا ملا أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج ،فإنه يمكن التوصية بما يلي:
 .1بذل املزيد من الجهود لتذليل الصعوبات التي تواجه الطلبة في أداء
الواجبات البيتية من حيث مراعاة الشروط الواجب توافرها في التخطيط
للواجبات البيتية وإجراءات تنفيذها ومتابعتها ،وتوفير الظروف البيتية
املناسبة إلنجازها.
 .2االستفادة من االستبانة املعدة في الدراسة الحالية لتحديد العوامل التي
تثير دافعية الطلبة ألداء الواجبات البيتية باختالف الصف الدراس ي واملادة
التعليمية.
وبناء على نتائج الدراسة وتوصياتها التي سبق استعراضها ،يقترح الباحثان ما
يلي:
 .1إعادة إجراء الدراسة باستخدام أساليب منهجية البحث النوعي للتأكيد
على تلك النتائج.
 .2إجراء دراسات شبه تجريبية تتناول تأثير متغيرات تتعلق بخصائص الطلبة
والواجبات البيتية على أداء الطلبة للواجبات البيتية.
 .3إعادة تطبيق االستبانة املعدة في الدراسة الحالية على عينات أكبر من
ً
حيث العدد وأكثر تمثيال للمحافظات التعليمية في سلطنة عمان.
 .4إجراء دراسات تتناول دور متغيرات تتعلق بخصائص املعلمين كالكفاءة
الذاتية وممارساتهم التعليمية على أداء الطلبة للواجبات البيتية.
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ABSTRACT- The study aimed at identifying the perspectives of students and teachers about the motivated
factors for doing homework and their relationships with some variables. The study used a descriptive
research approach. The sample of the study consisted of (57) male and female teachers and (72) male and
female students in grades (8-10) from basic education schools in the Wilayat Al-Awabi at the Sultanate of
Oman. A 28-items questionnaire was developed to identify the degree of the effect of certain factors on
motivating students to do the homework from the perspectives of the sample. Reliability and validity of the
responses were verified. Results showed that the most motivating factor for students to do the homework as
perceived by the students was the availability of a suitable place for study in the house whereas the most
motivating factor for students to do the homework as perceived by the teachers was teacher's immediate
marking of the homework. The results also showed statistically significant differences on students'
perspectives with respect to gender, grade level, academic achievement level, subject area, and
socioeconomic status of the student's family. Additionally, the results revealed statistically significant
differences on teachers' perspectives with respect to teaching experience. There was no statistically
significant difference on teachers' perspectives with respect to teacher's gender. The study concluded with
some recommendations and suggestions to reinforce the homework in the educational process.
KEYWORDS: Homework, students' perspectives, teachers' perspectives, evaluation, Sultanate of Oman.
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