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ملخص البحث :
هدفت هذه الدراسة الى عرففىة الوىرت ال التىد منىد عىي فالواىة التابيىال الياتاىة
لدى مالعاذ المفحوة اال تدائاة الوفتف (الفا ع والخاعس والسادس) فد المدارس النكتعاة
عي وبهة نظف المروماي وقد منددل عشكوة الينث فد الورت ال التد يتابههىا التوماىذ فىد
انجاز التابيال الياتاىة سىتاأ انانىت عتروبىة التوماىذ واوسىفي والياتىة االبتمالاىة ا المروى
واإلداري المدرساة والمنهاج الدراسد وطفيبة التدريس  ،متجو اهماىة الينىث فىد التقىتف
لوىىى هىىىذه الوىىىرت ال لتبىىىد لومهتمىىىاي واليىىىاح اي موىىىترا وا ىىىنا لىىىي التابىىى الياتىىىد
وعشىىكالما التىىد يرىىاند عنهىىا الك اىىف عىىي اولاىىاأ اعىىتر التالعاىىذ والمرومىىت لو ى حىىد سىىتاأ
ومنديد المسييال لتجن السوياال التىد قىد يبىع فاهىا المروى لنىد مكواىه مالعاىذه التابيىال
الياتاة لتجنيها .
نوفىىت الياح ىىة اداري المدرسىىة مدياىىل اداي الينىىث لو ى لانىىة عىىي المرومىىاي و ى
لددها ( )03عرو وعرومة عي عدرستد (النه ) و(الشهاد عنمىد قاسى الريىاد ) اال تدائاىة
فد قفية الغالياىة فىد الفوىل الدراسىد اوو لورـــــــىـا الدراســـىـد ( )3302-3300ومى
اسىىتخدا اوداي االسىىتياا رىىد اسىىتخفاج دالالل بىىدقها وييامهىىا الىىذ و ى (  )3,03وقىىد
استخدعت الياح ة التسائل اإلحوائاة المتم وة ب(عراعل ارمياط افست ،عرادلة سىيافعا
ىىفاو ،قىىانت فشىىف ) لتنواىىل نتىىائو الدراسىىة و رىىد مدياىىل الدراسىىة الهىىفل النتىىائو ا
الوىىرت ال التىىد منىىد عىىي بىىرت ال التابيىىال الياتاىىة متم ىىل فىىد نىىل عىىي التوماىىذ واوسىىفي
والياتة االبتمالاة والمرو والياتة المدرساة والمنهو الدراسد وطفيبة التدريس .
وفد تأ نتائو الينىث و ىرت الياح ىة رىص متبىاال مجىاالل الدراسىة لت نىد
اهماة التنتيع فد شكا التابيال الياتاة وعرففة المروماي واولااأ اعتر التالعاذ نافاىة اداأ
التابيال الياتاة لتنماة قدرال التوماذ المرففاة والمهارية والتبداناة .
Research Summary :
This study aimed to know the difficulties that limit the effectiveness
of homework at primary school students grades (IV, V and VI) in
the public schools from the point of view of teachers have been
identified research problem in the difficulties faced by the student in
completing homework, whether related to the student and the family
and social environment or the teacher , the school administration ,
curriculum and teaching method, reflected the importance of

research in the stand on these difficulties to provide interested
researchers a clear vision for homework , problems experienced by
many of the parents of the pupils and teachers alike and determine
the causes to avoid the negatives that may be located where the
teacher when commissioning his disciples duties homework to be
avoided.
Commissioned researcher school administration application search
tool on a sample of teachers as numbered (30) teachers from my
school (forbidding) and (Shaheed Mohamed Qasim al-Abadi)
primary school in the village of majority in the first semester of the
academic year (2013-2014) was the use of the tool questionnaire
after extracting the semantics sincerity and persistence which
amounted to (80.0) The researcher used statistical means of b
(Pearson correlation coefficient, equation Spearman Brown, Law
Fisher) to analyze the results of the study and after the application of
the study results showed that the difficulties that limit the difficulties
of homework is to Both the student and the family and social
environment the teacher and the school environment and curriculum
and teaching method.
In light of the results of research and the researcher has developed
some recommendations to make sure fields of study on the
importance of diversification in the forms of homework and know
the teachers and the parents of the pupils how to perform homework
to develop the capacity of student knowledge, skills and
compassionate.
The researcher also suggested the need to carry out a study identifies
problems with homework and the teacher's role and the role of
parents and the curriculum and by the comparative study between
the duties of Applied and practical.
الفصل األول
-:  مشكلة البحث: أوال
الهفل الينتث والدراسال التف تية التد ابفيت فد الد عختوفىة عىي الرىال ا
التابيال الياتاة هد وسائل عرانىة لوى مروىا المىتاد الدراسىاة المختوفىة و نهىا مسىالد لوى
مروا افضل لودارساي لوى اتىتالف المىاره وعسىتتيامه الربواىة ومىتفف الجهىد التدريسىد
وعخدى،  لذا فال د عي لمواال مرو عضىيتطة والاىة عدروسىة، ومففع عي عستتى التروا
ا
لها احكا مت تارج غففة الدرس ا
وعكمىال لىا ويكىت دور المروى
لمال عما ازا لوترو الذامد
عتبها و ُع َس ا
. )30ص،3330،هال وعتا ارا ( الشاعل
ول ينتا االهتما التابيال الياتاة لند حد التف تياي فبى انمىا مرىد لىص لاوىيد واحىدا عىي
االهتماعال النكتعاة نجد ا النكتعة اوعفيكاة ع ال و رت الرديد عي النتافز المادية

والمرنتية لتشجاع اوسف المهتمة متا رة ا نائه فد اليات والمدرسىة ونىا الهىدف الىفئاس
عي وراأ لص هت مدتيف البدرال اوناديماة لوتوماذ عي تال عسالدي اليات فد لص ونذلص
مشىىجاع اوسىىف المهتمىىة فىىد عتا رىىة وابيىىال ا نىىائه الياتاىىة ( US Department of
. )Education,2001
رغ لص نفى ا الك اف عي اوسف مرد التابيىال الياتاىة عشىكوة يرىاند عنهىا الك اىف
عىىي التالعاىىذ عىىي تىىال المالحظىىال الىىتاردي عىىي اولاىىاأ اوعىىتر ال ى المرومىىاي حىىت لىىد
رغيىىته التابيىىال الاتعاىىة الك اىىفي نجىىة انهىىا منتىىاج ال ى وقىىت طتيىىل وهىىذا يكىىت لو ى
حساب وقت اوسفي و ا نا ال د عنها فافضىل ا مختوىف الى اقىل بىتري عمكنىا ،فضىال
لي عا قدعا المرومت عي عالحظال يفى رضىه رىد فالواىة التابيىال الياتاىة لتالعاىذ
المفحوة اال تدائاة ال التوماذ ال يبىت نىل بماىع وابيامىا نتنهىا عترىددي وعتنتلىة والتقىت
غاف نافد إلنجازها (الرمف ،3332،ص. )273
ومتمنىىتر عشىىكوة الينىىث رىىدي اسىىياب عنهىىا مخىىت اوسىىفي وعنهىىا مخىىت المروىى
فاوسياب اوسفية المتم وة فد :
انفوا او ىتيي او غاىاب احىدهما سىي التفىاي او السىفف وهىذا يىايف لوى الت ىع
االبتمالد والنفسد لوتوماذ نما يترول شخوىاة التوماىذ نانشىغالا المىا الياىت نىا مبىت
اوسفي ارهاق التوماذ الما مرىد فىتق طاقتىا اليدناىة والربواىة فىال مىتفف لىا التقىت لوتفىف
وداأ التابيال الياتاة وعا يترول الجان االقتواد لألسىفي فبىد مىدفع اوسىفي ا ناأهىا الى
الما اع الجفائد والرمل منت ايد الوناع والنففااي وهذا عا يفهل التوماذ وال يجىد لىا
عتسرا النجاز عا لواة عي وابيال ولد متفف الظفوف المنزلاة المناسىية لوباىا التابيىال
الياتاة نضال السكي فهناك الك اف عي الرتائل مسكي فد غففة واحدي و ان ف عىي لائوىة فىد
اليات التاحد ولد متفاف اإل اأي او الضت اأ المزلجة او لىد اعىتالك التوماىذ لىألدوال
والمىىتاد المسىىالدي لوباىىا التاب ى ع ىىل اوقىىال او الىىترق ...الىىا (عجوىىة الفائىىد اوسىىفية
،3302،ص. )3
اعا عا يخت المرو فانا يتابا رص المشكالل فد عجا التابيال الياتاة وعنها :
فىا ن ىىفي التالعاىىذ فىد الوىىه التاحىىد اوعىىف الىذ يراىىل المتا رىىة الدقابىة عىىي بانى المروى
لوتابيىىال الياتاىىة التىىد يكوىىه التالعاىىذ هىىا نمىىا ا ارمفىىاع نوىىاب المرو ى عىىي النوىىت
المدرسىىاة اوعىىف الىىذ يىىنركس سىىويا لو ى عتا رىىة التابيىىال الياتاىىة ومرىىدد المرومىىاي ومرىىدد
ىره االموىا ىاي المدرسىة والياىت عمىا
المت تلال الدراسىاة ،ومشىر ففولهىا وا
يجرل التنسال اي هذيي الجانياي فد شا التابى الياتىد ىرافا احاانىا (عاسسىة الفيىا
 ،3330،ص.)37
ا عشكوة اداأ التابيىال اليا تاىة متضىد رىدي عظىاهف عنهىا مى تف رىص التالعاىذ فىد الباىا
التاب الياتد او يكت الباا ها واغة غاف ناعوة او غاف دقابة او نبوا موبائاا حففاىا عىي
دفتف زعال آتف – الغش فد ادائا او لد الباا ا لو اإلطىالق سىي عاتلىا السىوياة مجىاه
المادي نما هت النا فد مسفب رص التالعاذ عي الدرس او قاىاعه ىيرص انىتاع السىوتك
المرال لوتروا او المباوعة لومرو نفسا (الرمايفي ،332ص.)330
مرتبىىد الياح ىىة ا التابيىىال الياتاىىة وبىىدل لتيب ى وا االيمىىا هىىا نتسىىاوة لففىىع التنوىىال
الدراسىىد و يىىاري التفكاىىف ومنماىىة اإل ىىداع وح ى االسىىتدالع انمىىا بىىاأ عىىي البنالىىة هماىىة
االستذنار والمتا رة والتكاعل عا اي الوىه والياىت تابىة ا عىا الىدل التابيىال الياتاىة
دفيبة بنانة رولات فاها توىائت التابى الياتىد الجاىد فضىال لىي موياتهىا لنابىال

التالعاىىذ الفرواىىة فىىد لىىل انهىىا احىىدى وسىىائل شىىياع حابىىال التالعاىىذ ،وعىىا هىىذا الينىىث ال
عساهمة بادي فد عجا منماة عهاري انجاز التابيال الياتاة لتالعاذ المفحوة اال تدائاة فضال
لي مذلال الورت ال التد مند عي انجازها .
ثانيا  :أهمية البحث :
التف اة لمواة ناأ و لداد الففد فد المجتمىع والتسىاوة التحاىدي التىد منبىل اإلنسىا
عي عجفد ففد ال نسا يشرف االنتماأ الى المجتمىع ولىا قامتىا (لففىال ،0203،ص)3
وينو االهتما لو التف اة ونها مزود الففد نماط سوتناة ممكنا عي التكاه عع المنا
االبتمىىىالد الىىىذ يرىىىاش فاىىىا وهىىىد مسىىىر دائمىىىا الىىى مرىىىفف حابىىىال الفىىىفد والمجتمىىىع
وعشىىكالمه و يجىىاد النوىىت المندباىىة المناسىىية لهىىا تسىىائل عختوفىىة اندالقىىا عىىي البىىت ( ا
التف اة هد النااي نفسها )( المنظمة الرف اة لوتف اة وال بافة والروت ،0270،ص. )0
ا عساولاة التف اة فد المجتمع المرابىف هىد لىداد اوباىا لرىال عتغاىف متدىتر فوسىفاما
واهدافا وعاسساما استمفار (الفنشد،0272،ص. )42
فالتف اة لمواة عسىتمفي لاسىت عبوىتري لوى زعىا او عكىا رانىا ىل لىداد الفىفد لوناىاي
نفسها لذا فا لو عاسسال المجتمع المختوفة رسماة نانىت ا شىرياة ا مسىه بىدر عرىاي
فد موص الرمواىة و ىالفغ عىي ا المدرسىة هىد الماسسىة اوولى التىد متىتل مف اىة االفىفاد
ومروامه الساما المفحوة اال تدائاة التد مرد عفحوة يبافة لاعة غايتهىا مف اىة الناشىر مف اىة
اسالعاة شاعوة لربادما ولبوىا وبسىما وتوبىا ويفالىد فاهىا نمىته وتوىائت الدىتر الىذ
يمف ا وهد مشارك غافها فد منبال اوهداف الراعة عي التروا ومرد هذه المفحوة عفحوىة
اوساس التروامد لجماع عفاحل التروا (الرنز  ،3302،ص. )0
وا اسىىتفاماجاة التراانىىال المنهجاىىة اسىىتفاماجاة قديمىىة بىىدا لففهىىا المرومىىت قىىديما وقىىد
اسىتخدعتها فىد مىدريس التالعاىىذ فىد اوديىفي والمسىابد والكتاماى واوروقىة نىا المروى
يكوه التالعاىذ ىيرص التابيىال (التراانال)الياتاىة النجازهىا عىي قيىل التالعاىذ انفسىه لنىد
الرتدي ال الياتل ،وقاا المرو فد الاىت التىالد ىالتفتاش لوى بماىع التالعاىذ والت نىد عىي
انجاز بماع التالعاذ لجماع التابيىال وعراقيىة الىذيي لى ينجىزوا وابيىامه لوى حىد سىتاأ،
دو عرففة اوسياب اوالمرتقال التد ممنره عي انجىاز وابيىامه (ا تشىفيا ، 3330،ص
)342
وعىىي المرىىفوف ا المىىنهو يرىىد اداي المدرسىىة الفالوىىة فىىد مف اىىة او نىىاأ ومروىىامه اهىىداف
المجتمع لذا فبد اتذل المناهو الندي ة مفنز لو الدور االيجىا د الفالىل لومروى فىد لمواىة
التروا واستخدا اونشدة واوسالا الندي ة فد منظا الرمواة الترواماة التد يختارها المرو
نتنىىا المسىىاو لىىي منباىىل اوهىىداف المفسىىتعة لومىىنهو .ويرىىد النشىىاط المدرسىىد عىىي اه ى
عبتعال الرمواة التف تية ونا يم ل الجان التبدعد فىد التف اىة المرابىفي يهىت اهتماعىا
نيافا الجتان الرمواة والنااماة الاتعاة لومتروماي فد عختوه عفاحل نمته عي بموة هذه
اونشدة التابيال الياتاة او المنزلاة التد مكس التالعاذ تيفال مرواماة عتنتلة التيارها
احدى النما ج المهمة فد الرمواة الترواماة  ،والتابيال الياتاة مرمل لو مفساا المروتعال
فد هي التالعاذ ومرتيده لو الرمل النبابد المنظ والتفكاف المتتابل والمستبل و ىذلص
فهىىد مسىىمد ىىالترو الىىذامد و نىىاأ بىىفال عهمىىة فىىد الشخوىىاة ع ىىل االلتىىزا واالسىىتبال
والمساولاة (ا ت لود ،3330،ص.)4
وبىىاأ المىىنهو والكتىىاب المدرسىىد سىىهاعا فىىد منباىىل النمىىت الشىىاعل لوى المروى مبىىع لمواىىة
مديابا ل تنبال اوهداف و لص التفكاف المرمل والتخدا السوا وا تكار اونشدة والتسىائل

ولكي الات المدرسد والنوت المدرساة ال مكفد النجاز المهارال المالئمىة والشىاعوة لىذا
فال د عي ا يكت هناك لمواال مرو مدل الترو الوفد فكفي التابيال الياتاة .
(عاسسة الفيا ،3330،ص ) 30
تابة ا عا منتلت التابيال الياتاىة ىاي حفىل المىادي الدراسىاة واسىتفبالها لنىد الدوى
عىىي المروىى يبىىت التوماىىذ تنضىىافها وحفظهىىا عسىىيبا ،ور مىىا لىىداد مبفيىىف او نىىث او
موخات يتدو لداده الفبتع ال عفابع وعبا الل عع اشىخاص آتىفيي ،او حىل ممىاريي
نما هت النا فد المتاد الروماة التىد منتىاج الى حىل عسىائل عتنتلىة ن اىفي وغافهىا وهىذا
التنتع فد انماط التابيال الياتاة انما هىت نتىاج منىتع فىد اهىدافها كافىة عسىتتيامها و تبىا
لا انا نوما لمل المرو لو التنتع فد اونماط يفالد الففوق الففدية اي التالعاذ وعوياا
حابامه الفرواة نانت االستفادي ال واشمل النسية له د اقتوارها لو نم واحد رانة
دو اونماط اوتفى ،وا عا يندد نمى التابى الياتىد هىت الهىدف المىفاد منبابىا والمىادي
الدراساة وقدرال وحابال التوماذ لوى ا مكىت اونمىاط شىاعوة لكافىة عسىتتيال اوهىداف
المرففاة وقوافي عي ناحاة الك والكاه وم اف الدافراة ومرمل لو است اري مفكافه .
( ا ت لود ،3330،ص)00
وقد مم وت الورت ال التد مايف فد اداأ التابيىال الياتاىة نمىا وردل فىد دراسىة (عغىار
 )0202االمد :
.0بىىىرت ال متروىىىل المنىىىاهو الدراسىىىاة :نىىىت المبىىىفرال الدراسىىىاة مضىىى ن اىىىف عىىىي
المت تلال المختوفة و لص سي االنفجار المرففد هذا عا يدلت الى مدىتيف المنىاهو عىي
تال النذف واإل افة والترديل عي ابل عتانية لجوة التدتر الرومد عما يدفع المرو الى
مك اه التابيال الياتاة .
.3برت ال مترول الدال :ن اف عي التابيال الياتاة ال مويد حابال التالعاذ النباباة عمىا
يايف لوى فالواىة انجازهىا فال ىد عىي عرففىة طيارىة المىترو وعاتلىا وحابامىا الفسىاتلتباة
وقدراما الربواة فمي التالعاذ عي يشرف ا التابيال الياتاة مفف لواا نربت ة وينفف عنهىا
وعنه عي يت تف فد انجازها او اداأ بزأ عنها او لد الباا ها طالقا .
 .0بىىرت ال متروىىل ىىالمرو  :ويرىىتد هىىذا ال ى اوسىىوتب الىىذ يسىىتخدعا المرو ى فىىد مبىىدي
المروتعال الك اف عنه يرتمد اوسوتب التبواد البائ لوى التوبىاي واال ترىاد لىي اسىالا
التد منمد التفكاف ومجرل التوماذ ينول لو المرففة نفسا .
.2برت ال مترول اوسفي والمجتمع المنود  :مىا ا التالعاىذ يىادو التابيىال الياتاىة فىد
المنز فاظهف دور اوسفي شكل بود ووا ىد لوى انجازهىا عىي تىال مشىجاع ا نائهىا او
متفاف اودوال او الياتة المناسية او المتا رة لونل الوناد واوسفي التىد ال مسىتداع مىتفاف
هذه الظفوف المناسية لودراسة مايف لو اداأ التابيال الياتاة .
وفىىىد عبالىىىة رنىىىتا التابيىىىال المنزلاىىىة نشىىىفل ليىىىف شىىىيكة االنتفنىىىت ( )3330عتقىىىع
( ) WWW.foz.comموىىنه الوىىرت ال التىىد مىىايف لوى فالواىىة التابيىىال الياتاىىة ال ى
برت ال اماة واتفى اتاة وستف نتناولها شكل سا :
.0الورت ال الذاماة المتروبة التوماذ .
.3الورت ال المتروبة ياتة التوماذ .
اوال  :الورت ال الذاماة المتروبة التوماذ ويتم ل اهمها فد اآلمد :
 .0الورت ال الربواة :قد مكت البدري لو التذنف او البدري الوغتية او البىدري الفيا ىاة
رافة عما يجروا غاىف قىادر لوى ماديىا عىا يكوىه ىا تابىة ا عىا نانىت التابيىال

الياتاة مفتق قدراما واسترداداما فاور لواىا اداهها،و التىالد يىذه الى احىد افىفاد
اسفما لمسالدما فايترد لي الغف اوساس لها ومويد ليتا لو التوماذ واوسفي.
 .3الورت ال النفساة  :متتقه قامة التابيال الياتاة وفالواتها لوى الرتاعىل النفسىاة
واالنفرالاة نضره ال بة النفس والشرتر النبت،والمشكالل االنفرالاة النامجىة لىي
اإلحياط الذ يايف لو نفساة التوماذ ومتافبا االبتمالد .
.0الورت ال الجسماة :ويبود ها النمت او ره النتاس ع ل ره السمع او اليوف
او ا دفاب الكال و رص الراهال الجسماة او الخوباة التد مايف لو عستتى
استاراب التوماذ والتابيال مرتمد لو عا يستتليا ايناأ الدرس .
ياناا  :الورت ال المتروبة ياتة التوماذ ومتم ل فد اآلمد :
 .0الياتة اوسفية  :ال اوسفي هد المساولة لي مف اة الىنشأ ومروامىا و لىداده لوناىاي
و شىىياع حابامىىىا النفسىىاة والربواىىىة واالبتمالاىىىة والماديىىة وهىىىد التىىد منمىىىد قدرامىىىا
وعروتعاما واوسفي مور دورا عهما وعتمازا فد عستتى التنوىال الرومىد و نائهىا
ومنديد عستتاه المهند عستبيال .
 .3ال ياتة المدرساة  :مايف الياتىة المدرسىاة مبتعامهىا الترواماىة (عرومىاي وعنىاهو وطىفق
مدريس و داري عدرساة  )..ف التابيال الياتاة مايف لوى فالواىة المروى ونفايتىا المهناىة
نتنىىا عنىىتر الرمواىىة الترواماىىة وهىىت بىىزأ ال يتجىىزا عىىي طىىفق التىىدريس واسىىالايا التىىد
يستخدعها لمرالجة المستتيال المختوفىة لودويىة فضىال لىي اإلداري المدرسىاة التىد مىايف
لو ى التنوىىال الدراسىىد وفالواىىة التابيىىال الياتاىىة ومىىفى الياح ىىة ا بماىىع الرنابىىف
المشتفنة فد لداد ومنفاذ وعتا رة التابيال الياتاة .
مشىىاع ىىاي المرومىىاي فىىد عختوىىه عفاحىىل التروىىا وفىىد عختوىىه التخووىىال عمارسىىال
ناقوة او تاطتة شا الجتان المختوفة لوتراانال الياتاة فيالنسية لتخدادها ،فال مشتمل
عذنفال او دفامف التنضاف لو التراانال الياتاىة التىد سىاكوه هىا التوماىذ او يكوىه المروى
التالعاذ فد الدقابة اوتافي عي الدرس لندعا يبفع الجفس وينهص التالعاذ او احاانىا يبىه
فد الياب ويراي عا سابت ا التالعاذ فىد اىتمه عىي التراانىال الياتاىة وا رىص المرومىاي
ييترىىدو لىىي لدىىاأ التراانىىال الياتاىىة وتابىىة عرومىىد عىىتاد التف اىىة اإلسىىالعاة والتىىاريا
والتف اة الفناة والتف اة الفيا اة و رص المتاد الدراساة اوتفى يرتبد عرظى المرومىاي
ا التراانال الياتاة هد لنل عسائل النساب وعسىائل الروىت وحىل ممىاريي البتالىد الرف اىة
واالنكوازية عع النسا لووفتف اال تدائاة الدناا .ومردى التراانىال الياتاىة رىد شىفع المروى
لوىىدرس ولىىاس قيوىىا مرن ى ا التراانىىال الياتاىىة هنىىاك ال مسىىتغل نموىىادر مرو ى ىىل لت ياىىت
المادي( .عفلد وآتفو  ،3334،ص )320
و ما ا التابيال الياتاة عهمة عشتفنة اي المرو واوسىفي ونى ول واحىد عنهمىا يكمىل اوتىف
فاج ى ا يكىىت هنىىاك متابىىل ومرىىاو وا ىىد النجازهىىا ومىىذلال الموىىال والمرتقىىال
و التىىالد اسىىتفاد التوماىىذ فىىدور اوسىىفي ال يبىىل اهماىىة لىىي دور المدرسىىة فىىد منباىىل اهىىداف
ال تابيال الياتاة و لىص عىي تىال مشىجاع التوماىذ لوى اداأ التابيىال الياتاىة مبىت تهاتىة
الظىىفوف الياتاىىة والنفسىىاة المالئمىىة لوىىترو ومىىتفاف المىىتاد واودوال الترواماىىة الضىىفورية
السىىىتكما التابيىىىال و اإلرشىىىاد والتتباىىىا ومفسىىىاف الغمىىىت فىىىد التابيىىىال والمتا رىىىة
والتوناد لوخد ند ال ييب راسخا فد هي التوماىذ واال ترىاد لىي التيىار التابى الياتىد
وساوة لباب لوتوماذ المبوف او المسدأ (الشاعل ،3330،ص.)32

وال يمكي نكار دور المرو واولااأ اوعتر فد حااي التوماذ فد هذه المفحوة لمىا يترىف لىا
عي تيفال مرواماة عختوفة ييبى عفافبىا لهىا طاوىة حاامىا الترواماىة لىذا عىي اوهماىة الترىفف
لو ى موىىترال المرومىىاي واولاىىاأ اوعىىتر ننىىت التابيىىال الياتاىىة ونىىا يم ىىل بىىزأا عىىي
المرداىىال التىىد مشىىكل الرمواىىة الترواماىىة لهىىاالأ التالعاىىذ  ،نمىىا متضىىد اهماىىة هىىذه الدراسىىة
ايضا عي ا هناك ندري فد الينتث التد لالجت عتا اع التاب الياتد لتالعاذ الوفتف
( الفا ىىع والخىىاعس والسىىادس ) اال تىىدائد منديىىدا نمىىا مكمىىي اهماىىة هىىذه الدراسىىة انهىىا مبىىد
لومهتماي والياح اي موترا وا نا لي التاب الياتد لتالعذي الوفتف ال الية اوتافي عي
المفحوة اال تدائاة والمشكالل التد يتابهها المرومت واولااأ اوعتر فد هذه المفحوىة فامىا
يتروىىل التابيىىال الياتاىىة عىىي حاىىث اوهماىىة التدياباىىة فىىا هىىذا الينىىث يفاىىد المرومىىاي فىىد
الترفف لو السوياال التد قد يبع فاها المرو لند مكواه مالعاذه التابيال الياتاىة وعىي يى
عناولىىة مجنيهىىا و الخىىفوج تتبىىاال مرد ى مجموهىىا تدتطىىا رشىىادية لاعىىة لومرومىىاي
والسىىاما الجىدد عىىنه والمسىىالدي فىىد مرىىديل عمارسىىامه وعمارسىىال اولاىىاأ اوعىىتر انفسىىه
وموتييها فاما يتروىل التابى الياتىد وو ىع السىيل ووسىائل لومسىاولاي مزيىد عىي فرالاىة
التابيىىال الياتاىىة وعرففىىة طىىفق وتوىىائت ونافاىىة التراعىىل عىىع هىىذه التابيىىال عىىي قيىىل
التالعاذ والمروماي واولااأ اوعتر.
ومىفى الياح ىىة ا الدراسىىة النالاىىة منفىىفد فىىد مناولهىىا لمت ىىتع الوىىرت ال التىىد منىىد عىىي
فالواىىىة التابيىىىال الياتاىىىة لىىىدى مالعاىىىذ المفحوىىىة اال تدائاىىىة الوىىىفتف (الفا ىىىع والخىىىاعس
والسىىادس) عىىي وبهىىة نظىىف المرومىىاي فىىد المىىدارس النكتعاىىة ونهىىا مسىىه فىىد مىىذلال هىىذه
الورت ال عي تال مشخات اوسياب ولالبها .
ثالثا  :هدف البحث :
يهدف الينث النالد ال عرففة الورت ال التد مند عي فالواة التابيال الياتاىة لتالعاىذ
المفحوة اال تدائاة عي وبهة نظف المروماي .
رابعا :حدود البحث:
اقتوف الينث النالد لو عرومد المفحوة اال تدائاة (الوه الفا ع والخاعس والسادس)
فد المدارس النكتعاة لوفول الدراسىد ال ىاند لورىا الدراسىد  3302-3300فىد عنافظىة
ديال  ،ناحاة هيه ،قفية الغالياة .
خامسا :تحديد المصطلحات :
بى ُر َ الدا ىةُ
برات ة) :اشتد و َل َس َف يبا
الورت ة ل اغةُ ( :
بى ُر َ الفبىل و َ
بى ُر اوعىف و َ
َ
ْ
وى َر ْ ) :
بى َرياُ) بروىا بىرياا (،م َ
بريا ا والشدأَ :و َب َده بىرياا َ (،
(ابْ ر َ ) والفب ُل لَب َد َ
ب ى ُر َ و اوعىىف رآه بىىرياا ( الوىىر ُ ) :
ب ى ُر َ اوعىىف لىىدهُ بىىرياا (ا ْستَوىىر ) اوعىىف َ
َ
ال َرس َف و اال  :وهد برية يبا لبية برية  :شاقة وحااي برية :شديدي.
( عودف وآتفو  ،د.ل  ،ص ) 402
الوىىرت ة ابىىدالحاا :ايىىة لبت ىىة او عشىىكوة يمكىىي ا يشىىرف هىىا المرومىىت والدويىىة دربىىة
عرانة ويرتبدو انها مبول عي فالواة التابيال الياتاة ومراىل عىي منباىل اوهىداف المنشىتدي
عنها.
( ا ت لود ،3330،ص)02

مرفيه الوىرت ة ابفائااىا  :مرىفف الياح ىة الوىرت ة هىد نىل الربيىال التىد منىد عىي قىدري
المرومىىىىىىىىاي لوىىىىىىىى انجىىىىىىىىاز عهىىىىىىىىاعه الترواماىىىىىىىىة و التىىىىىىىىالد منىىىىىىىىد عىىىىىىىىي منباىىىىىىىىل
اوهداف الترواماة المدوت ة .
الفَالواة ل اغة  :وبه نل عا هت فالل  ( .عودف وآتفو ،د.ل ،ص.) 443
الفَالواة ابدالحاا :هد عراار داتود مباس عدى البدري لو التتلاه الماهف لوكفاأي والتد
مشىىىىىىىىىمل بماىىىىىىىىىىع المرــىىىىىىىىىىـارف واالمجاهىىىىىىىىىىال والمهــىىىىىىىىىىـارال واودوال الالزعىىىىىىىىىىة
والتسىىىىىىىائل المرانىىىىىىىة الضىىىىىىىفورية لتنباىىىىىىىل اهىىىىىىىداف التروىىىىىىىا الفرىىىىىىىا قىىىىىىىل بهىىىىىىىد
ووقت ومكوفة عمكنا ( ا ت لود ،3330،ص. )02
مرفيه الفالواة ابفائااا  :مرند اوداأ الوناد لإللما والتابيال رد منديدها ومرفيفهـىـا
لاىىىىىىتمكي التالعاىىىىىىذ عىىىىىىي ادائهىىىىىىا ومتنبىىىىىىىل لنىىىىىىدعا يكىىىىىىت هنىىىىىىاك رهيىىىىىىا وا ىىىىىىىنة
واهداف عنددي واستفاماجاال وعيادئ وقا ومنماة ومدتيف .
التابيال الياتاة ابدالحاا :
 هد نل اونشدة والخيفال اإل افاة التد يبت ها التالعاذ فد الوىه وتاربىا لزيىاديمرومه لومادي الدراساة ويفمكىز شىكل رئىاس فىد المهمىال الترواماىة التىد يكوىه المروى
مالعاذه لوباا ها تارج الدوا والياتة المدرساة .
( الرمايفي ،3302،ص)330
 هد نل عا يكوه ا التوماذ عي قيل المروى تىارج وقىت النوىة رىد دراسىته لمت ىتععىىا او فىىد اينائىىا وقىىد يكىىت هىىذا التكواىىه لو ى شىىكل عىىادي مرواماىىة نىىالبفاأي والكتا ىىة
والنسىىاب او اتتيىىارال او مراانىىال او مجىىارب او لمىىل وسىىائل مرواماىىة ال ارميىىاط
عياشف او غاف عياشف مت تع النوة (الرمف ،3332،ص.)274
مرفيه التابيال الياتاة ابفائااا  :لففتها الياح ة نها التابيىال التىد يكوىه هىا التالعاىذ
عىىىىىىىىىىي قيىىىىىىىىىى ل المرومىىىىىىىىىىاي وانجازهىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىد المنىىىىىىىىىىز مديابىىىىىىىىىىا لمىىىىىىىىىىا يدرسىىىىىىىىىىا
التالعاذ فد الوه وم ناد المروتعال التد يكتيها .
المفحوة اال تدائاة :
هد احدى عفاحل السو التروامد ،مبيىل بماىع االطفىا الىذيي انموىتا سىي السادسىة
عي الرمف اعدها ست سنتال يكت التروىا فاهىا عجاناىا والزاعاىا مهىدف الى ممكىاي االطفىا
عىىي مروىى البىىفاأي والكتا ىىة والنسىىاب والروىىت النااماىىة واالبتمالاىىة ومدىىتر شخوىىاامه
جتانيها الجسماة والفكفيىة والخوباىة والفوحاىة لاوىينتا عىتاطناي سىواماي الجسى والربىل
يرموت لما فاا تاف عجتمره ومنبال التنماة والتبد فاا (وزاري التف اة . )0220،

الفصل الثانــــي
جوانب نظرية ودراسات سابقة :
أوال  -الجوانب النظرية :
 مفهوووم الواجبووات البيتيووة  :مرىىد التابيىىال الياتاىىة مديابىىا لمىىا يدرسىىا التوماىىذ فىىد الوىىهوم نادا لومروتعال التد يكتسيها فد المدرسة ومشىكل التابيىال الياتاىة عسى لة عىي المسىائل
المهمة فد عادا التف اة والتروا فهد عي ان ف المت تلال التد يدور حتلها الجىد  ،عىي
حاث البوة او الك في والورت ة والسهتلة  .ينظفا لاها لو انها م بل ناهل التالعاىذ دو
عفالاي لبدرامه وعستتيامه الربواة وعفاحىل نمىته  ،وهىت عىا نىا لىا اويىف السىويد لوى
قيىىت التالعاىىذ لهىىا ،االعىىف الىىذ انركىىس ىىدوره سىىويا لوى رغيىىامه وعاىىتله االسىىتمفارية
الدراسة وادى ال مسف ه عي المدارس  ،ويفى غالياة المروماي ا التابيال الياتاة مرمل
لو منساي المسىتتى التنوىاود لوتالعاىذ ويوىدق لىص ويت نىد ا نانىت التابيىال الياتاىة
عخددىىا لهىىا مخدادىىا سىىواما و ال اهىىداف وا ىىنة وعفميدىىة نابىىال التالعاىىذ وقىىدرامه
وعاتله ،ال ا مرد نرباب لوتوماذ ( ليد الفحمي ، 3300،ص. )3
 أهداف الواجبات البيتية  :متم ل اوهداف االمد -: .0متلاد ال بة النفس لدى التوماذ و لص اطاللا لو المفابع وعوادر المرففة
الخارباة . .
 .3دراك اهماة التابيال الياتاة فد منساي المستتى التنواود لودالب .
 .0منماة ومفرال اسوتب الترو والتروا الذامد .
 .2مدتيف المهارال الضفورية المفميدة ديارة المتاد الدراساة .
 .4م يات ومرزيز المفاها اوساساة التاردي فد المتاد الدراساة و لص عي تال
لداأ .مدرييال ومديابال يبت ها المترو فد اليات فضال لي عا طيبا داتل
( الشاعل ،3330،ص ) 32
الوه.
 خصائص الواجبات البيتية الجيدة -: .0ا مكىىت وا ىىنة وعنىىددي نىىد ال مف ىىص التالعاىىذ فىىد لىىدادها ومنضىىافها  ،وا
موا وغة سادة يستداع بماع التالعاذ فهمها .
 .3ا مكت عتبزي  ،مجرل التالعاذ قادريي لو فه عا عدوتب لموا .
 .0ا مف المت تع الجديد خيفال الدوية السا بة .
 .2ا مكىىت هادفىىة وا ىىنة لوتالعاىىذ وا متلىىد لنىىده الفغيىىة فىىد ادائهىىا  ،وا ال
مشرفه التر والضجف والمول.
 .4ا م اف التفكاف المندبد واالستداللد واالستنتابال لند التالعاذ .
 .2ا منتت لو مروامال ومتباهال مسالد التالعاذ لو حوها .
 .7ا منتت لو زيادي نمت التالعاذ ومنواوه واغناأ الخيفال المدرساة .
(ستار مايمز، 3302،ص)3
 أنواع الواجبات البيتية -:امفل التف تيت لو ا التابيال الياتاة ار رة انتاع وهد :
 .0مماريي او لداد عسيل لمت تع عراي وهت الدرس الجديد.

 .3وابيال مرتمد لو نتنها اعتداد لمت تع سا ل  ،ا التماريي المدوتب حوهىا رىد
شفع الدرس .
 .0وابيال متكت عي ممىاريي مسىالد التالعاىذ لوى الىتمكي عىي عهىارال عرانىة  ،نى
يدو عنه المدرس لداد الينتث المتروبة المادي التد يرداها.
 .2وابيال دالاة ويدو فاها الجمىع ىاي لىدد عىي المفىاها والمهىارال لنىل سىاا
عراي .
(عجوة الفائد ،3302،ص)3
ثانيا  :دراسات سابقة
أوال  :دراسات عربية :
.0دراسة ( أبو علي 2112م)( :الورت ال التد منىد عىي فالواىة التابيىال الياتاىة لىدى
طوية المفحوة اوساساة فد المدارس النكتعاة منافظة نا وس عي وبا نظف المرومىاي و
الدوية ) هدفت هذه الدراسة ل عرففة الورت ال التد مند عي فالواىة التابيىال الياتاىة
لىىدى طويىىة الوىىفتف (السىىادس والسىىا ع وال ىىاعي) عىىي المفحوىىة اوساسىىاة فىىد المىىدارس
النكتعاىىة منافظىىة نىىا وس عىىي وبىىا نظىىف المرومىىاي و الدويىىة،مم وت لانىىة الدراسىىة (
)333عروما وعرومة و( )0323طاليا وطالية فد عنافظة نىا وس الفوىل الدراسىد ال ىاند
لورا الدراسد ( ) 3330-333استخد الياحىث اداي الينىث (االسىتيانة ) و رىد اسىتخفاج
دالالل بىىدقها رىىد لف ىىها لو ى عجمتلىىة عىىي المنكمىىاي وحسىىاب ييامهىىا الىىذ و ى
( )3,23لند المروماي و ( )3,22لند الدوية واستخد الياحث الفزعة اإلحوائاة لوروىت
فىىد المرالجىىة اإلحوىىائاة ع ىىل(  ) T-testلومجمىىتلتاي ومنواىىل
االبتمالاىىة ((spss
التيايي اوحاد وفد نهاية الدراسة متبل الياحث ل وبتد ففوق ال داللىة حوىائاة
لنىىىد عسىىىتتى( )3,34ىىىاي المرومىىىاي لمتغاىىىف الماهىىىل الرومىىىد ونىىىذلص لمتغاىىىف عكىىىا
السكي(المدينة
والبفية ) وميرا لمتغاف دربة الورت ال لند المروماي والدوية ( ا ت لود . ) 3330
 .3دراسووة (العموور 2119م)  ( :موىىترال عرومىىد واولاىىاأ اعىىتر مالعىىذي الوىىفتف
ال اليىىة اوول ى ننىىت التابيىىال الياتاىىة) هىىدفت هىىذه الدراسىىة ل ى الكشىىه لىىي موىىترال
عرومد واولااأ اعتر مالعذي الوفتف ال الية اوولى ننىت التابيىال الياتاىة مكتنىت لانىة
الدراسىىة عىىي ( )40عرومىىا و( )222ولىىد اعىىف .ولتنباىىل هىىدف الينىىث اسىىتخد الياحىىث
استيانا عتبهة لومروماي واولااأ اوعتر اليدائل التدريجاة الخمسة ( اوافل شىدي ،اوافىل
،عنايىىد ،غاىىف عتافىىل ،غاىىف عتافىىل شىىدي ) التمىىد فىىد بىىدق اوداي لوى اراأ المنكمىىاي
ولو يال استخد عرادلة نفونيىا الفىا وى ( )3,03لوتتبىل لى نتىائو الينىث اسىتخد
الياحىىث الفزعىىة اإلحوىىائاة لوروىىت االبتمالاىىة ( (spssلومرالجىىة اإلحوىىائاة المتتس ى
النسا د واالننفاف المراار والنسية المتتية متبل الياحث لوبامة التف تية والروماة
لوتابيال الياتاة لتالعذي الوىفتف ال اليىة اوولى التىد مشىكل عنىترا عهمىا عىي المنىاور
التد يرتبد المروماي واولااأ اوعتر هماتها و فوري وبتدهىا فىد حاىاي التوماىذ وينيغىد
لو ى المدرسىىاي االلمىىا هىىا وبىىتال ال ى وىىت االهىىداف الترواماىىة المفبىىتي (الرمىىف
.) 3332
 .0دراسووة ( عبوود الوورحم 2100م)  ( :ايىىف اسىىتخدا التابيىىال المنزلاىىة فىىد منوىىال
الدالب لومفحوة اوساساة فد عنافظة طت نىف ) هىدفت هىذه الدراسىة لى عرففىة ايىف

اسىىتخدا التابيىىال المنزلاىىة فىىد منوىىال طويىىة الفا ىىع اوساسىىد فىىد عىىدارس عنافظىىة
طىىتلكف النكتعاىىة وفىىد عسىىتيال التفكاىىف الىىدناا (عرففىىة ،فه ى  ،مدياىىل )  ،وغىىت لانىىة
الينث ( )004طاليا وطالية عي الوه الفا ع اوساسد ومى اتتاىار عدرسىة ( نىتر ورىا
اوساساة ) وعدرسة ( نال ورا اوساساة ) لتتفف لدد عي الشىر لووىه الفا ىع لتنباىل
هىىدف الدراسىىة اتتىىار الياحىىث المىىنهو التجفييىىد لمجمىىتلتد الينىىث التجفيياىىة شىىرية (ا
)مض ى ( )24طاليىىا مرىىد ( )03نىىفا و( )04ان ى مرومىىتا المىىادي التروامىىة اسىىتخدا
التابيىىال المنزلاىىة والمجمتلىىة الضىىا دة شىىرية (ب ) مض ى ( )24مرىىد ( )03نىىفا
و( )04ان ى مرومىىتا المىىادي التروامىىة الدفيبىىة التبواديىىة ىىدو التابيىىال المنزلاىىة والتمىىد
الياحىىث االسىىتيانة اداي لوينىىث وم نىىد عىىي الوىىدق الظىىاهف رف ىىها لو ى عجمتلىىة عىىي
المنكماي واتتىار طفيبىة لىادي االتتيىار لنسىاب ال يىال وى ( )3,22ولوتتبىل لى
نتىىىائو الينىىىث اسىىىتخد التسىىىائل اإلحوىىىائاة (  ) T-testلومجمىىىتلتاي ومنواىىىل التيىىىايي
اوحاد متبل الياحث ل وبتد ففوق دالة حوائاا ىاي عتتسى دربىال الدويىة فىد
االتتيىىار التنوىىال اليرىىد ىىاي المجمىىتلتاي مسىىتتى داللىىة (  ( )3,34ليىىد الىىفحمي
. ) 3300
ثانيا  :دراسات اجنبية :
 .2دراسووة ( أكسووو وكورنووو .) Xu,&Corno2006هىىدفت هىىذه الدراسىىة لى عرففىىة
انماط داري الدال لتابياما المنزلاة ولالقتها متغاف الجنس والمفحوة الدراسىاة وعىدى
عسالدي اوهل فد انجىاز التابى الياتىد  ،وغىت لانىة الينىث ( )300طاليىا وطاليىة عىي
طوىىىى الوىىىىفاي السىىىىا ع وال ىىىىاعي عىىىىي احىىىىدى المىىىىدارس الفيفاىىىىة فىىىىد عدينىىىىة منسىىىىاد
( ) Tennesseeفبد لهفل نتىائو الدراسىة مفىتق اإلنىاث لوى الىذنتر فىد بتانى داري
التقىىت واالحتفىىال دافراىىة اماىىة وعفاقيىىة المشىىالف و ىىيدها لنىىد انجىىاز التابى نىىذلص
الذنتر الذيي يتوبت عسالدي عي اوهل النجاز وابيامه يتسمت ضي عشالفه تىال
انجازه لوتابيال عبارنة عع الذيي ال يتوبت عسىالدي اوهىل ولى مظهىف الدراسىة ففوقىا
دالة حوائاا ميرا لمتغاف المفحوة الدراساة ( انست ونترنت. ) Xu,&Corno2006
.5دراسوة ( نولموا و وايو  .) Knoll mann& wild, 2007هىدفت هىذه الدراسىة
ل عرففة مبود الرالقة اي نتلاىة الىدل الىذ يبدعىا اآل ىاأ واوعهىال و نىائه تىال
انجىىازه لوتابيىىال المنزلاىىة ودافراىىة الدويىىة (الداتواىىة  ،الخارباىىة ) النجىىاز التابيىىال
وطيارىىة عشىىالف الدويىىة تىىال انجازهىىا  ،و ى لانىىة الدراسىىة ( )000طاليىىا وطاليىىة عىىي
الوىىه السىىادس عىىي المىىدارس اال تدائاىىة اولماناىىة ولىىائالمه ،ولمرففىىة عشىىالف الدويىىة
وامجاهامه ننت التابيال المنزلاة قد له عجمتلىة عىي البوىت البوىافي التىد موىه
حاالل المسالدي التد سيل ا قدعت ليرص الدوية تال انجاز التاب الياتد،والهفل
ال نتىىائو ا الدويىىة الىىذيي يمتوكىىت دافراىىة تارباىىة نانىىت عشىىالفه باىىدي لنىىد موبىىاه
المسىالدي عىىي التالىديي النجىىاز التابيىال ( نتلمىىاك ووايىص Knoll mann& wild,
. ) 2007
ثالثا – الموازنة بي الدراسات السابقة والدراسة الحالية .
 .0األهووداف  :هىىدفت دراسىىة ( ا ىىت لوىىد  ) 3330ل ى عرففىىة الوىىرت ال التىىد منىىد عىىي
فالواىىة التابيىىال الياتاىىة لىىدى طويىىة الوىىفتف (السىىادس والسىىا ع وال ىىاعي) عىىي المفحوىىة

اوساساة فد المدارس النكتعاة منافظىة نىا وس عىي وبىا نظىف المرومىاي والدويىة ،هىدفت
دراسىىة (الرمىىىف  ) 3332لىىى الكشىىىه لىىىي موىىترال عرومىىىد واولاىىىاأ اوعىىىتر مالعىىىذي
الوفتف ال الية اوولى ننىت التابيىال الياتاىة اعىا دراسىة ( ليىد الىفحمي  ) 3300هىدفت
ل عرففة ايف استخدا التابيال المنزلاة فد منوال طوية الفا ىع اوساسىد فىد عىدارس
عنافظة طت نف النكتعاة وفد عستيال التفكاف الدناا (عرففة ،فه  ،مديال ) ودراسة (
انست ونترنت .) Xu,&Corno2006هدفت هذه الدراسة ل عرففىة انمىاط داري الدالى
لتابيامىىا المنزلاىىة ولالقتهىىا متغاىىف الجىىنس والمفحوىىة الدراسىىاة وعىىدى عسىىالدي اوهىىل فىىد
انجاز التاب الياتد،و دراسة( نتلماك و وايص  .) Knoll mann& wild, 2007هىدفت
لى عرففىىة مبوىىد الرالقىىة ىىاي نتلاىىة الىىدل الىىذ يبدعىىا اآل ىىاأ واوعهىىال و نىىائه تىىال
انجازه لوتابيال المنزلاة ودافراة الدوية (الداتواة  ،الخارباة ) النجاز التابيال وطيارة
عشالف الدوية تال انجازها اعا الدراسة النالاة مهدف ل عرففة الورت ال التد مند عي
فالواة التابيال الياتاة لدى مالعاذ المفحوة اال تدائاة عي وبهة نظف المروماي .
 .2عدد العينة  :مياينت الدراسال السا بة نج الرانة فد دراسىة ( ا ىت لوىد  ) 3330وى
لدد اففاد الرانة () 333عرو ( ) 0323طاليا وطالية اعا (الرمىف  ) 3332مكتنىت لانىة
الدراسة عي ( )40عروما و( )222ولد اعف ومكتنت لانة الدراسة ( ليد الفحمي ) 3300
( )004طاليىىا وطاليىىة و دراسىىة ( انسىىت ونترنىىت .) Xu,&Corno2006مكتنىىت لانىىة
الينث ( )300طاليا وطالية اعا دراسة (نتلماك و وايىص )Knoll mann& wild, 2007
ومكتنت لانة الدراسة ( )000طاليا وطالية اعا الدراسة النالاة مكتنىت الرانىة ( )03عرومىا
وعرومة .
.2جنس العينة  :امفبت الدراسال السا بة جنس الرانة شموت نتر و ناث ونذلص
الدراسة النالاة .
.2مكوواإ رجرائهووا  :ابفيىىت دراسىىتد ( ا ىىت لوىىد  ) 3330و( ليىىد الىىفحمي  ) 3300فىىد
فوسىىىىداي ودراسىىىىة ( الرمىىىىف  ) 3332فىىىىد دعشىىىىل و دراسىىىىة ( انسىىىىت ونترنىىىىت
 )Xu,&Corno2006فىىد منسىاد  Tennesseeودراسىىة ( نتلمىاك و وايىص Knoll
 ) mann& wild, 2007فد الماناا  ،اعا الدراسة النالاة ابفيت فد الرفاق .
 .5المرحلة الدراسية  :ابفيىت الدراسىال السىا بة بمارهىا فىد المفحوىة اوساسىاة ونىذلص
الدراسة النالاة ابفيت فد المفحوة اال تدائاة .
 .1نتائج الدراسة :اتتوفت نتائو الدراسال السا بة فد دراسة ( ا ت لود ) 3330
وبىىتد فىىفوق دالىىة حوىىائاا ىىاي المرومىىاي لمتغاىىف الماهىىل الرومىىد ونىىذلص لمتغاىىف السىىكي
المدينة والبفية وميرا لمتغاف دربة الورت ال لند المروماي والدويىة اعىا دراسىة (الرمىف
 ) 3332متبىىل الى البامىىة التف تيىىة والروماىىة لوتابيىىال الياتاىىة لتالعىىذي الوىىفتف ال اليىىة
اوول التد مشكل عنترا عهما عي المنىاور التىد يرتبىد المرومىاي واولاىاأ اوعىتر هماتهىا
و فوري وبتدها وينيغد لو المدرساي والمروماي االلما ها وبتالا ال وت االهداف
الترواماة المفبتي اعا دراسة ( ليد الفحمي  ) 3300دلت ل وبىتد فىفوق دالىة حوىائاا
ىىاي عتتسى دربىىال الدويىىة فىىد االتتيىىار التنوىىال اليرىىد ىىاي المجمىىتلتاي ،ودراسىىة (

انست ونترنىت ) Xu,&Corno2006متبىل لى مفىتق اإلنىاث لوى الىذنتر فىد بتانى
داري التقت واالحتفال دافراة اماة وعفاقية المشالف و ىيدها لنىد انجىاز التابى نىذلص
الذنتر الىذيي يتوبىت عسىالدي عىي اوهىل النجىاز وابيىامه يتوبىت ضىي عشىالفه تىال
انجازه لوتابيال عبارنة عع الذيي ال يتوبت عسالدي اوهل ول مظهف الدراسة ففوقىا دالىة
حوائاا ميرىا لمتغاىف المفحوىة الدراسىاة ،اعىا دراسىة ( نتلمىاك و وايىص &Knoll mann
 ) wild, 2007الهفل النتائو ا الدوية الذيي يمتوكىت دافراىة تارباىة نانىت عشىالفه
بادي لند موبىاه المسىالدي عىي التالىديي النجىاز التابيال.اعىا الدراسىة سىتابل لى عينىث
الحل والجدو ( )0يت د لص .
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تحووووووود مووووووو فاعليوووووووة
الواجبووات البيتيووة لوودى
تالميووووووووووذ المرحلووووووووووة
االبتدائيوووة مووو وجهوووة
نظر المعلمي .

ذكور
و
رناث

االستبانة

1

معرفووووة العالقوووووة بوووووي
نوعيووووة الوووودعم الووووذ
يقدمه اآلباء واألمهوات
ألبنائهم خوالل انجوازهم
الواجبوووووووووات البيتيوووووووووة
ودافعيوووووووووووة الطلبوووووووووووة
(الداخلية ،الخارجية).

/

االستبانة

5

معرفووووووة أنموووووواط ردارة
الطالوووووووووب لواجباتوووووووووه
المنزليوووووووة وعالقتهوووووووا
بمتغيووووووووووور الجووووووووووونس
والمرحلوووووة الدراسوووووية
وموودى مسوواعدة األهوول
فوووووي انجووووواز الواجوووووب
ألبيتي .

معامل ارتباط
بيرس ،
قانوإ فشر

تفوق الذكور في
جوانب ردارة
الوقت واالحتفاظ
بدافعية ذاتية
ومعرفة المشاعر
وضبطها ،الذكور
ال يتلقوإ مساعدة
م األهل النجاز
واجباتهم ولم
تظهر النتائج
فروقا دالة
لمتغير المرحل
الدراسية .
اإ الطلبة الذي
يمتلكوإ دافعية
خارجية كانت
مشاعرهم
جيدة عند تلقيهم
المساعدة م
الوالدي ال نجاز
واجباتهم .
سيتم عرضا في
الفصل الرابع

رابعا  -جوانب اإلفادة م الدراسات السابقة .
افادل الدراسال السا بة هذه الدراسة ردي بتان عنها :
 .0فاز عشكوة الدراسة .
 .3نتع اوداي المسترموة فد التجف ة وطفيبة مديابها .
 .0التسائل اإلحوائاة المسترموة فاها .
 .2اتتاار حج الرانة .
 .4النتائو والمبتفحال و رص الجتان النظفية .
الفصل الثالث
منهج البحث ورجراءاته :
اوال .:منهج البحث  :مى اسىترما المىنهو التبىفد فىد بىترما المسىناة المناسىية لديارىة
هذه الدراسة يهدف المنهو التبفد ال منديد الت ع النالد لألشااأ عت تع الدراسىة
وعي ي الرمل لو وبفها فهت الذ يسر ال بمع الياانال نما ا المنهو التبفد يالئى
الرديد عي المشكالل التف تية ان ف عي غافه يت استنتاج المروتعال لي المجتمىع نموىا
عي تال با ال لانة الدراسة والتد يج ا مكت عمايوة لومجتمىع الىذ اتتاىفل عنىا
يت الدفيبة الرشتائاة او الدفيبة الرشتائاة الديباة ( لدس .)0223،

ثانيا -:ثانيا رجراءات البحث :
 .0مجتمع البحث وعينته -:
يرىىفف المجتمىىع ( نىىا بماىىع عفىىفدال او وحىىدال الظىىاهفي او عت ىىتع الدراسىىة)
(السماك،0207 ،ص  )4مكت عجتمىع الينىث عىي عرومىد وعرومىال المفحوىة اال تدائاىة
فد عنافظة ديال لورا الدراسد  3302 -3300الفوىل الدراسىد ال ىاند  ،ومرىفف الرانىة
( نهىىا لىىص الجىىزأ عىىي المجتمىىع التىىد مجىىف اتتيارهىىا وفىىل قتالىىد وطفائىىل لوماىىة مم ىىل
المجتمىىع مم ىىاال بىىنانا )(السىىماك،0207 ،ص  )2قاعىىت الياح ىىة اتتاىىار لانىىة لشىىتائاة
طيباىىىة عىىىي المرومىىىاي وعرومىىىال الىىىذيي يبتعىىىت تىىىدريس الوىىىفتف ( الفا ىىىع والخىىىاعس
والسادس ) اال تدائد فد عدرستد(النه و الشهاد عنمىد قاسى الريىاد ) وى حجى الرانىة
( )03عروما وعرومة عي عدارس ناحاة هيه قفية الغالياة والجدو ( )3يت د لص.
الجدو ()3
ل
0
3

اس المدرسة
النه اال تدائاة
الشىىىىهاد عنمىىىىد قاسىىىى الريىىىىاد
اال تدائاة

الردد
02
02

المجمتع
03

.2أداة البحث -:
ناأ اداي الينىث لمرففىة الوىرت ال التىد منىد عىي فالواىة التابيىال الياتاىة
لغف
لدى مالعاذ ا لمفحوة اال تدائاة عىي وبهىة نظىف المرومىاي اتتىارل الياح ىة لانىة اسىتداللاة
عالفة عي ( )04عروما وعرومة ووبهة له سىااالا عفتتحىا ا يتروىل الوىرت ال التىد منىد عىي
فالواة التابيال الياتاة لدى مالعاذ المفحوة اال تدائاة المونل ( )0يت د لص.
و رد بمع اإلبا ال لي الساا المفتتع م منوال اإلبا ال ومونافها ل فبىفال واسىتيراد
عا مشا ا عنها وم ّ َموما االسىتيانة و وى لىدد فبفامهىا (  )04فبىفي عىي النىتع المغوىل لوى
شكل عبااس لاكفل الخماسد يستجا نل ففد عي ففاد لانة الدراسة لو نل فبفي عىي
فبفال اوداي اتتاار احد اليدائل (اوافل شدي ،اوافل  ،عنايد ،ال اوافل ،ال اوافل شدي) .
.2صدق األداة -:
مُرىد اوداي بىىادقة ا قاسىت عىىا و ىرت لىىا شىكل دقاىىل وا مم ىل الفبىىفال الوىىفة
المفاد قااسها (السىاد ،0270،ص.)277ولوتنبىل عىي الوىدق الظىاهف لىألداي مى لىف
فبىىفال االسىىتيانة لو ى عجمتلىىة عىىي المتخووىىاي فىىد الوغىىة الرف اىىة والباىىاس والتبىىتي
والتف اة ولو النفس(*) طويت الياح ة عنه لداأ حكما لاعا لو بدق اوداي نكىل فىد
قااس لألهداف التىد و ىرت عىي ابوهىا وحكى آتىف لوى نىل فبىفي عىي فبفامهىا فضىال لىي
*

ا.د .اسماأ نال فند
ا.د .شفى لناد عيارك
ا.د .ريا لود حساي
ا.د.لاد ليد الفحمي الرز
ا.د .ع ن لوتا الجشرمد
ا. .د .عاز ليد الفست

اقتىىفاع الترىىديالل المناسىىية عىىي ( ىىافة او حىىذف او مرىىديل) وقىىد مىى اوتىىذ اقتفاحىىال
المنكماي وفد تأ عالحظال الخيفاأ ومتباهامه ابفيت رىص الترىديالل لوى رىص
الفبفال و ذلص مكت اوداي بالنة عي ناحاة الودق الظاهف .
.2ثبات األداة -:
يرد ييال االتتيار شفطا اساساا عي شىفوط اداي الينىث ( روسىا ،0222ص)00
ويبوىىد ال يىىال ا يردىىد المباىىاس النتىىائو نفسىىها او قفييىىا عنهىىا ا عىىا الاىىد مديابىىا لو ى
االففاد انفسه فد الظىفوف نفسىها (الغفيى ،0277،ص )240يرىفف ال يىال نىا امسىاق
النتائو واسىتبفارها وقىد مى اسىتخفاج ال يىال اسىتخدا طفيبىة التجزئىة النوىفاة ومرىد هىذه
الدفيبة عي الدفائل اون ف استخداعا م و ع الفبفال ال اورقا الففدية فد النوىه
اوو واورقا الزوباة فد النوه ال اند ي حساب عراعل ارمياط افست ىاي النوىفاي
وقد م مديال التجزئة النوفاة لو ( )03استيانا و وى عراعىل ارميىاط افسىت ( )3,03
و رد موناد مرادلة سىيافعا – ىفاو وغىت (  )3,03يرىد عراعىل ييىال باىد .والمونىل
( )3يت د لص .
.5تطبيق األداة -:
طيبىىت الياح ىىة اداي الينىىث فىىد  3302/ 0 /4مى متزيىىع االسىىتياا لوى عرومىىد
وعرومال المدرستاي والتد و لددها ( )03استماري و رد بمرها ممت عراينتها ولى ينىدث
نبت فد لددها لذلص سترتمد فد مفساف النتائو .
الوسائل أإلحصائية :
( )0ل = النسية المتتية لنساب االمفاق وراأ المنكماي فد عدى بالحاة الفبفال .
( )3عراعل ارمياط افست لنساب ال يال
عو س ص – (عو س)×(عو ص)
ر=
[ ( عو س( – 3عو س) ( [ ] 3عو ص( – 3عو ص)]3
(الياامد ،0277،ص )32
( )0عرادلة فشف لمرففة عدى حدي السي
ل  + 4× 0ل + 2 × 3ل + 0 × 0ل + 3× 2ل0 × 4
فشف =

لك

ل = 0التكفار اوو ( اوافل شدي ) .
ل = 3التكفار ال اند ( اوافل) .
ل = 0التكفار ال الث ( احاانا ) .
ل =2التكفار الفا ع (ال اوافل).
ل =4التكفار الخاعس (ال اوفل شدي)
ل ك =عجمتع التكفارال

(الياامد  ، 0277،ص)72

الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها :
يض هذا الفول لف ا ا لنتائو الينث التد متبوت لاها الياح ة ومنواوها فد تأ
هدف الينث وعي ي مبىدي التتبىاال والمبتفحىال فىد ىتأ النتىائو .ولتنواىل النتىائو مى
حسىىاب التكىىفارال لىىألوزا الخمسىىة فىىد اداي الينىىث والدىىد الىىتز اوو (اوافىىل شىىدي )
تمىىىس دربىىىال ،الىىىتز ال ىىىاند (اوافىىىل) ار ىىىع دربىىىال،والتز ال الىىىث (احاانىىىا) يىىىالث
دربال،التز الفا ع (ال اوافل) دربتا والىتز الخىاعس(ال اوافىل شىدي ) دربىة واحىدي
،ولواا ستنول الفبفال دأاا الفبفي التىد حوىوت لوى دربىة انيىف عىي المتتسى لىألوزا
الخماساة وناآلمد -:
تفسير النتائج -:
فد تأ منوال النتائو امضد برت ال مفاوحت دربة حدمها اي ( ) 7,02تبفها
حداا الو و( ) 0,4تبفهـا حداا ادن والجدو ( )0يت د لص :

ت
0
2
2
2
5
1
7
2
9
01
00
02
02
02

الجدول ()2
بي رتبة الفقرة ودرجة حدتها
حدة الفقرة
رتبة الفقرة
رقم الفقرة في
االستبياإ
3,22
7,21
21
3,04
2,71
20
3,32
2,11
22
3,2
2,12
01
3,0
2,52
22
3,00
2,22
05
3,72
2,22
22
3,03
2,22
9
3,02
2,01
22
3,00
2,01
02
3,03
2,02
2
3,03
2,1
29
3,00
2,2
21
3,02
2,2
2

05
01
07
02
09
21
20
22
22
22
25
21
27
22
29
21
20
22
22
22
25

22
0
1
00
2
25
7
07
02
27
01
20
09
2
22
02
25
5
21
02
22

3,30
3,02
3,30
3,22
3,00
3,0
3,4
3,02
3,74
3,00
3,02
3,04
3,00
3,03
3,00
3,04
3,03
3,00
3,03
3,00
3,03

2,2
2,2
2,2
2,2
2
2,91
2,91
2,91
2,91
2,21
2,21
2,22
2,12
2,51
2,51
2,22
2,21
2,22
2,9
2,7
2,5

ا الفبىىفي (قوىىة منتيىىع اسىىتوة الكتىىاب المبىىفر يضىىره عىىي اهتمىىا التوماىىذ تابيامىىا الياتاىىة)
وغىىت دربىىة حىىدمها ( )7,02يىىفى رىىص المرومىىاي ا
حوىىوت لو ى المفميىىة اوول ى
مكفار اوستوة التابيال الياتاة ابينت روماناة تالاة عي لنوف التشتيل و التىالد ييرىث
المول لوتوماذ .
ا الفبفي (قوة متفاف الظفوف الرائواة المالئمة وداأ التابيال الياتاة مراىل اداأ التوماىذ لهىا
وغىت دربىة حىدمها ( )2,72يىفى
المستتى المدوتب) حووت لوى المفميىة ال اناىة
رىص المرومىىاي ا بىرت ة مىىتفاف الظىفوف او المنىىا اوسىف المناسى مراىل عىىي انجىىاز
التابيال الياتاة .
ا الفبفي (المشكالل االبتمالاىة التىد ممىف هىا اسىفي الدالى مىايف سىويا لوى الباىا ى داأ
وابياما الياتاة) حووت لو المفمية ال ال ىة وغىت دربىة حىدمها ( )2,22يىفى رىص
المروماي ا عا يراناا التالعاذ عي عشانل اسىفية يتعاىة منىت دو االهتمىا التوماىذ شىكل
لا و دراستا شكل تاص عما يرال انجاز التابيال الياتاة .
ا الفبفي (قوة النتافز المشجرة عي المرو لوتالعاذ رد ادائه التابيال الياتاىة مضىره عىي
اهتماعه الباا دائها) حووت لو المفمية الفا رة وغت دربة حدمها ( )2,20يىفى
ىىره عتا رىىة انجىىاز التالعاىىذ لوتابيىىال الياتاىىة مبىىدي التشىىجاع الىىدل
رىىص المرومىىاي ا
المستمف يضره انجاز التابيال الياتاة .

ا الفبىىفي (قاىىا اوسىىفي ى داأ التابيىىال الياتاىىة ىىدال عىىي التوماىىذ نفسىىا مىىايف سىىويا لوى اداأ
التابيال الياتاة  ).حوىوت لوى المفميىة الخاعسىة وغىت دربىة حىدمها ( )2,40يىفى
رىىص المرومىىاي ا قاىىا اوسىىفي ى داأ التابيىىال الياتاىىة ىىداللي التوماىىذ مجروىىا يفشىىل فىىد
االلتماد لو نفسا فد انجاز التابيال الياتاة .
ا الفبفماي ( هما المرو عتا رة اداأ وابيال التالعاذ يضره عي اهتمىاعه الباىا دائهىا)
و(مد ند المستتى التروامد وال بافد لألسفي ياد ل قوة عسالدي التوماذ فىد اداأ التابيىال
الياتاة واهتماعا ها )حووتا لو المفمية السادسة وغت دربة حىدمهما ( )2,00يىفى
رىص المرومىىاي ىره المتا رىىة الاتعاىة عىىي قيىل المروى لوتالعاىذ النجىىاز وابيىامه الياتاىىة
ره انجاز التابيىال الياتاىة .نمىا ا لومسىتتى ال بىافد والتروامىد لألسىفي ايىف
ماد ال
نياف فد انجاز التابيال الياتاة.
ا الفبفي ( ره التوماذ فد منمل المسىاولاة يضىره عىي اهتماعىا ى داأ وابيامىا الياتاىة )
حووت لو المفمية ال اعنة وغت دربة حدمها ( )2,30يفى رص المرومىاي ا دور
اوسفي فد انجاز عساولاال التوماذ ىدال لنىا مسىه فىد ىره دوره فىد انجىاز التابيىال
الياتاة .
ا الفبفماي (قضاأ التوماذ وقتا طتيال فد الباىا ى داأ وابيامىا الياتاىة يسىي لىا الموىل وقوىا
الفغية فد مماعها) و( ىره التوماىذ فىد منظىا التقىت ومتزيرىا شىكل عناسى يىايف سىويا
لو ى قااعىىا ى داأ وابيامىىا الياتاىىة) حوىىوتا لو ى المفميىىة التاسىىرة وغىىت دربىىة حىىدمهما
( )2,02يفى رص المروماي طت التقت الذ يستغفقا التوماىذ فىد حىل وابيامىا الياتاىة
يسي الضجف عنها نما لستأ منظا التقت دور عه فد لد انجازها و التالد مفنها .
ا الفبىىفي (انشىىغا التوماىىذ تابيىىال او عسىىاولاال اسىىفية يىىنركس سىىويا لوى قااعىىا ى داأ
وغىىت دربىىة حىىدمها ( )2,00يىىفى
وابيامىىا الياتاىىة) حوىىوت لو ى المفميىىة الراشىىفي
رص المروماي انشغا التوماىذ تابيىال وعسىاولاال اسىفية مجروىا يهمىل انجىاز التابيىال
الياتاة .
ا الفبفي (ن في لدد التالعاذ فد الوه التاحد يضىره عىي اهتمىا التوماىذ تابيامىا الياتاىة
وغىىىت دربىىىة حىىىدمها ( )2,2يىىىفى رىىىص
 ).حوىىىوت لوىىى المفميىىىة النىىىاد لشىىىفي
المروماي ن في لدد التالعاذ فد الوه التاحد يايف سويا لو قىدري انتيىاه التوماىذ فىد منديىد
او انجاز التابيال الياتاة .
ا الفبىىىفماي (نىىىدري عتا رىىىة عىىىديف المدرسىىىة لىىىدفتف منظىىىا التابيىىىال الياتاىىىة واالتتيىىىارال
المدرساة شكل فالل يبول عي اهتما المرو والتوماذ لتوص التابيال ) و(التنوال الدراسىد
المنخفص لوتوماذ يرابا لي قااعا داأ وابياما الياتاة ) حووتا لوى المفميىة ال اناىة لشىفي
وغت دربة حدمهما ( )2,0يفى رص المرومىاي ا قوىة عتا رىة عىديف المدرسىة لىدفامف
الخدة الاتعاة والسجالل الخابة المروماي وعتا رة دفامف انجاز التابيال الاتعاىة ولىد
عناسىىية المبوىىفيي نمىىا انخفىىا التنوىىال المسىىتتى الدراسىىد التوماىىذ يضىىره انجىىاز
التابيال الياتاة .
ا الفبفال (افتبار المدرسة ل عكتية عدرساة وعختيف عناسياي يايف سويا لو اداأ التوماذ
لوتابيال الياتاة ) و( ره التوماذ فد منظا التقت ومتزيرا شكل عناس يايف سويا لوى
قااعا داأ وابياما الياتاة ) و(قوة اهتما التوماىذ الدراسىة شىكل لىا مضىره عىي اهتماعىا
تابياما الياتاة)و( ره عهاري التوماذ تبتي نفسىا نفسىا ينىت دو قااعىا ى داأ وابيامىا
الياتاىىة) حوىىوت لو ى المفميىىة ال ال ىىة لشىىفي وغىىت دربىىة حىىدمها ( )2,3يىىفى رىىص
المرومىىاي ا افتبىىار المدرسىىة ال ى اعىىاني عناسىىية لالطىىالع والدراسىىة والينىىث غاىىف غففىىة

ل ى لىىد رغيىىة التوماىىذ االسىىتمفار و التىىالد مسىىه فىىد ا ترىىاد التوماىىذ لىىي

الوىىه يىىاد
الدراسة.
ا الفبفي (المشكالل الوىناة والنفسىاة التىد يمىف هىا التوماىذ مىايف سىويا لوى قااعىا ى داأ
وغىت دربىة حىدمها ( )2يىفى
وابياما الياتاىة) حوىوت لوى المفميىة الفا رىة لشىفي
رىىص المرومىىاي ا المشىىانل الوىىناة والنفسىىاة التىىد يرىىاند عنهىىا التوماىىذ تابىىة ا ننىىت
عزعنة مند عي انجاز التابيال الياتاة .
ا الفبىىفال (بىىرت ة المنهىىاج الدراسىىد يراىىل قاىىا التوماىىذ ى داأ وابيامىىا الياتاىىة )و(قضىىاأ
التوماذ وقت طتيل فد عشاهدي التوفاز وعمارسة الور يايف سىويا لوى قااعىا ى داأ وابيامىا
الياتاة) و(عراقيىة المروى لوتوماىذ لنىدعا يبوىف فىد اداأ وابيامىا الياتاىة ينفىفه عنهىا ) و( قوىة
عفالاي المرو الففوق الففدية اي التالعاذ يناأ لداد التابيال الياتاة يايف سىويا لوى اداأ
وغىىت دربىىة حىىدمها ( )0,22يىىفى
التوماىىذ ) حوىىوت لو ى المفميىىة الخاعسىىة لشىىفي
رص المروماي برت ة المنهو الدراسد يرال انجاز التوماىذ لوتابيىال الشىكل المدوىتب ا
مجرل التوماذ غاف قادر لو االنجاز الشكل الوناد عما ياد ال مفنها وينشىغل ىالوهت
والور ى وعتا رىىة ىىفاعو التوفىىاز نمىىا ا شىىدي الربت ىىال التىىد يمارسىىها المرو ى امجىىاه التوماىىذ
المبوف فىد انجىاز وابيامىا يكىت سىي فىد النفىتر عنهىا تابىة ا ا عىا لى يفالىد الفىفوق
الففدية اي التالعاذ .
ا الفبىىفماي (قوىىة منىىتع انشىىدة الكتىىاب المبىىفر يىىاد ل ى بىىرت ة قاىىا التوماىىذ تابيامىىا
الياتاىىة ) و(نسىىاا التوماىىذ وداأ وابيامىىا الياتاىىة يضىىره عىىي قااعىىا دائهىىا ) حوىىوتا لو ى
وغىت دربىة حىدمهما ( )0,02يىفى رىص المرومىاي ا قوىت
المفمية السادسىة لشىفي
منتيع انشدة الكتاب والتشا ا فد االنجازال الاتعاة مضره اداأ التابيال الياتاة .
ا الفبىىفي (ن ىىفي التابيىىال الياتاىىة الاتعاىىة يىىايف سىىويا لوى اداأ التوماىىذ لهىىا ).حوىىوتا لوى
وغىت دربىة حىدمهما ( )0,00يىفى رىص المرومىاي ا مرىىدد
المفميىة السىا رة لشىفي
ومنتع التابيال الياتاة الاتعاة مضره عي الباا ها .
ا الفبفي ( ره المرو فد بااغة اهىداف مرواماىة تابىة التابيىال الياتاىة يضىره عىي
اهتمىىا التوماىىذ الباىىا دائهىىا ) حوىىوت لو ى المفميىىة ال اعنىىة لشىىفي وغىىت دربىىة حىىدمها
ره الخيفي فد لداد الخدة الاتعاة المتم وة الداد
( )0,20يفى رص المروماي ا
اوهداف الترواماة المدوت ة يسه فد ره اداأ التابيال الياتاة.
ا الفبفماي (قوة اعتالك التوماذ لألدوال والمىتاد المسىالدي منىت دو قااعىا ى داأ وابيامىا
الياتاة ) و(مفناز التابيال الياتاة لو اوسىوتب الكتىا د يضىره عىي اهتمىا التوماىذ الباىا
وغىت دربىة حىدمهما ( )0,42يىفى
انجازها ) حوىوتا لوى المفميىة التاسىرة لشىفي
رص المروماي ا قوة اعتالك التوماذ لوتسائل التىد مسىالده فىد اداأ وابيامىا الياتاىة نمىا ا
قوة منتيع التابيال وااللتماد لو نتع عراي ياد ال الضجف ولد الفغية فد االنجاز.
ا الفبفي (عناسية المرو لوتوماذ تكفار الخد ياد ال نفها لها ) حووت لوى المفميىة
الرشفيي وغت دربة حدمها ( )0,20يفى رص المرومىاي ا مراىاي المروى لوتابيىال
الياتاة ننتع عي الرباب لوتوماذ ياد ال لزوف التوماذ لي اداأ التابيال الياتاة و همالهىا
شكل عبوتد.
ا الفبفي (قوة متفف المفابع واودوال لدى اوسفي ياد ل برت ة اداأ التوماذ لوتابيال
وغىت دربىة حىدمها
الياتاة المستتى المدوتب) حووت لو المفمية النادية والرشفو
( ) 0,02يفى رص المروماي ا قوة اهتما اوسفي فد متفاف احتاابال التوماذ المدرساة

ال ساما التد مخت المنهو الدراسد التد ينتابها شكل عسىتمف مضىره عىي اداأ التابيىال
الياتاة.
ا الفبىىفي (التمىىاد التوماىىذ لو ى اآلتىىفيي فىىد اداأ وابيامىىا الياتاىىة ).حوىىوت لو ى المفميىىة
وغت دربة حدمها ( )0,00يفى رص المروماي التماد التوماذ شىكل
ال اناة الرشفو
نياف لو عي ينجز وابياما دال لنا يضره انجازه تابة ا عا نا شكل عستمف .
ا الفبىىفي (طىىت التابيىىال الياتاىىة يسىىي بىىرت ة فىىد ادائهىىا لىىدى التوماىىذ ).حوىىوت لو ى
وغىىىت دربىىة حىىدمها ( )0,2يىىىفى رىىص المرومىىاي طىىىت
المفميىىة ال ال ىىة ولشىىفو
التابيال الياتاة منتاج ال وقت وبهد نياف وهذا عا يفهل التوماذ ويجروا يتابا برت ال
االنجاز.
ا الفبفي (قوة مشجاع المرو إليىاري الدافراىة والتنىافس الشىفيه ىاي التالعاىذ يراىل عىي قاىا
وغىت دربىىة
التوماىذ عىي اداأ وابيامىا الياتاىة) حوىوت لوى المفميىة الفا رىة والرشىفو
حدمها ( )0,7يىفى رىص المرومىاي ا قوىة االهتمىا والتشىجاع وبىنع بىت عىي المنافسىة
الممترة اي التالعاذ يرال عي اداأ التابيال الياتاة .
ا الفبفي (اقتوار التابيال الياتاة لو عادي الكتاب المدرسد المبفر مبول عىي قاىا التوماىذ
وغت دربىة حىدمها ( )0,4يىفى رىص
ها) حووت لو المفمية الخاعسة والرشفو
المروماي لد التنتيع فد التابيال الياتاة واقتوارها لو عنتتى الكتاب المبفر والتماده
لو نم عراي عي اوداأ يضره عي انجاز التابيال الياتاة
الفصل الخامس
أوال  :االستنتاجات
 .0ره التالعاذ فد انجاز التابيال الياتاة وهذا نامو لي هما عتا رة داري
المدرسة والمروماي واولااأ اعتر التالعاذ ولد عناسية المبوفيي عنه .
.3قوىىة منتيىىع التابيىىال الياتاىىة فىىد المىىادي الدراسىىاة التاحىىدي والتمىىاد المرو ى لو ى نم ى
مبواد واحد يسي الضجف و التالد مفك التابيال الياتاة .
.0المشكالل االبتمالاة (اوسفية ) لها دور نياف فد ره انجاز التابيال الياتاة .
.2ن في التابيال الياتاة فد الات التاحد الن ف عي عادي دراساة مفهىل التوماىذ ومجروىاُ
ال يتمكي عي انجازها بمارا .
تأ عا تووت لاا الدراسة النالاة يمكي مبدي التتباال

ثانيا  :التوصيات :فد
آالماة :
 .0زيىىادي االهتمىىا التابيىىال الياتاىىة عىىي قيىىل المرومىىاي و اولاىىاأ اوعىىتر مسىىتخد
نتساوة لتدىتيف قىدرال التالعاىذ وعهىارامه المختوفىة و ال مبتوىف فبى لوى انهىا
اداي لوكتا ة او البفاأي والنساب .
 .3الت ناد لو اهماة التنتيع فد اشكا التابيال الياتاة واليرد لي التكفار والفما ىة
ال التاب الياتد يشكل دافرا لدى التالعاذ ويضاه ال تيفامه الجديدي .
 .0لوى المرومىىاي الترىىفف لوى اولاىىاأ اعىىتر التالعاىىذ لمىىا لىىا عىىي اهماىىة فىىد انجىىاز
التابيال الياتاة و التالد منبال االهداف الرمواة الترواماة .

 .2متباىىا التالعاىىذ ضىىفوري االلتىىزا انجىىاز التابيىىال الياتاىىة نتنهىىا مرىىد تد ىتي
اساساة فد اوبا النشاط سىتاأ انىا عرففىد ا وبىداند ا عهىار وبىتال الى
منبال اهداف المبفر الدراسد .
 .4ا يخوت لوتابيال الياتاة بىزأ عىي الرالعىال ،وا موىدر مروامىال وا ىنة
خوتص هذه التابيال .عىي حاىث طيارتهىا وشىكوها وحجمهىا ،نىد منىا اهتمىا
المروماي واولااأ اوعتر وا ميب عت تع التابيال الياتاة لوتالعاذ لمواة اماىة
مختوه عي عرو آلتف.
ثالثا:المقترحات  :استكماال لوينث النالد مبتفع الياح ة اآلمد :
 -0بىىفاأ دراسىىال اتىىفى مرىىالو عت ىىتع التابيىىال الياتاىىة لتالعاىىذ بىىفتف اتىىفى
ونىىذلص ليباىىة المفاحىىل الدراسىىاة عىىي حاىىث ارمياطهىىا التنوىىال وفالواتهىىا فىىد مدىىتيف
عهارال التروا .
 -3بفاأ دراسال اتفى عبارنة اي التابيال الياتاة الرمواة والتدياباة .
المصادر والمراجع
البفا الكفي
 .0ا ت لود ،لود نما عنمد ،الورت ال التد مند عي فالواة التابيال الياتاة لىدى طويىة
المفحوىىة اوساسىىاة فىىد المىىدارس النكتعاىىة منافظىىة نىىا وس عىىي وبهىىة نظىىف المرومىىاي
والدوية ،رسالة عابستاف ،باعرة النجاع التطناة ،نا وس ،فوسداي . 3330 ،
.3ا ت شفيا ،شاهف ي ،استفاماجاال التدريس ،لما ،دار المكتيىة التطناىة 3303،
.
.0الياامد ،ليد الجيار متفال  ،زنفيا اياانساتس ،اإلحواأ التبفد واالستداللد
،عديرة ال بافة الرمالاة  ،غداد . 0277،
.2السماك ،عنمد ازهف سراد  ،ابت الينث الرومد ،ط، 2عديرة بالع الديي
،الرفاق. 0202،
 .4الساد ،فااد اليهد ،لو النفس اإلحوائد وقاىاس الربىل اليشىف ،دار الفكف،البىاهفي
. 0270،
 ..2ستار ،مايمز httD://www.startimes.com/f.asDx?t-33856684 3302
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باعرة ديال
نواة التف اة اوساساة
قس اإلرشاد التف ت
 /استياا آراأ الخيفاأ
مناة طاية ...
استا

الفا ل  .................................................المنتف

مسر الياح ة ل انجىاز ن هىا المتسىت ( الوىرت ال التىد منىد عىي فالواىة التابيىال
الياتاة لدى مالعاذ المفحوة اال تدائاة عي وبهة نظىف المرومىاي ) وعىي ىاي اإلبىفاأال التىد
قاعت هىا الياح ىة وبهىت سىاال عفتتحىا لى المرومىاي و رىد فىفز اإلبا ىال حىددل الياح ىة
فبفال االسىتياا لومىا ا دائوىا هىد عىدرج تماسىد حسى طفيبىة لاكىفل ونظىفاا لى عىا
متمترت ا عىي تيىفي ودرايىة فىد عجىا مخووىك فىا الياح ىة مىتد االسىتفادي عىي ارائكى
السديدي فضال لي الفبفال بالنة لبااس عا لدل لاا عع دائوها .
عع بزيل الشكف واالعتنا .

الجاعرة /
الكواة /
الوب الرومد /
اس التدريسد /
الياح ة
تت فا ل بتاد

ت
.0
.3
.0
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الفقرات
ىىىره التوماىىىذ فىىىد منظىىىا التقىىىت ومتزيرىىىا شىىىكل
عناس يايف سويا لو قااعا داأ وابياما الياتاة .
قوة اعتالك التوماذ لألدوال والمىتاد المسىالدي منىت
دو قااعا داأ وابياما الياتاة .
انشىىىىغا التوماىىىىذ تابيىىىىال او عسىىىىاولاال اسىىىىفية
ينركس سويا لو قااعا داأ وابياما الياتاة.
التنوال الدراسد المنخفص لوتوماذ يرابا لي قااعا
داأ وابياما الياتاة .

بالنة

غاف منتاج ل
مرديل
بالنة

.4
.2
.7
.0
.2
.03
.00
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.00
.02
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.02
.07
.00
.02
.33
.30
.33
.30

التماد التوماذ لو اآلتفيي فد اداأ وابياما الياتاة.
قوة اهتمىا التوماىذ الدراسىة شىكل لىا مضىره عىي
اهتماعا تابياما الياتاة.
قضىىىىاأ التوماىىىىذ وقتىىىىا طىىىىتيال فىىىىد عشىىىىاهدي التوفىىىىاز
وعمارسة الور يايف سويا لو قااعا ى داأ وابيامىا
الياتاة.
المشىىكالل الوىىناة والنفسىىاة التىىد يمىىف هىىا التوماىىذ
مايف سويا لو قااعا داأ وابياما الياتاة.
ىىره التوماىىذ فىىد منمىىل المسىىاولاة يضىىره عىىي
اهتماعا داأ وابياما الياتاة.
نساا التوماذ وداأ وابياما الياتاة يضره عي قااعىا
دائها .
ره عهاري التوماذ تبىتي نفسىا نفسىا ينىت دو
قااعا داأ وابياما الياتاة.
قوة عفالاي المرو الففوق الففدية ىاي التالعاىذ ينىاأ
لداد التابيال الياتاة يايف سويا لو اداأ التوماذ .
مبوال المرو عي اهماة التابيىال الياتاىة يضىره عىي
اهتما التوماذ ها .
قوة مشجاع المرو إليىاري الدافراىة والتنىافس الشىفيه
اي التالعاىذ يراىل عىي قاىا التوماىذ عىي اداأ وابيامىا
الياتاة .
همىىا المروى عتا رىىة اداأ وابيىىال التالعاىىذ يضىىره
عي اهتماعه الباا دائها .
قوة النتافز المشجرة عىي المروى لوتالعاىذ رىد ادائهى
التابيال الياتاة مضره عي اهتماعه الباا دائها.
عراقية المرو لوتوماىذ لنىدعا يبوىف فىد اداأ وابيامىا
الياتاة ينففه عنها .
عناسىىىية المروىىى لوتوماىىىذ تكىىىفار الخدىىى يىىىاد الىىى
ره التابيال الياتاة.
ىىره المرو ى فىىد بىىااغة اهىىداف مرواماىىة تابىىة
التابيىىال الياتاىىة يضىىره عىىي اهتمىىا التوماىىذ الباىىا
دائها .
طت التابيال الياتاة يسي برت ة فد ادائهىا لىدى
التوماذ.
ن ىفي التابيىال الياتاىىة الاتعاىة يىىايف سىويا لوى اداأ
التوماذ لها .
قضىىاأ التوماىىذ وقتىىا طىىتيال فىىد الباىىا ى داأ وابيامىىا
الياتاة يسي لا المول وقوا الفغية فد مماعها .
مفناىىىز التابيىىىال الياتاىىىة لوىىى اوسىىىوتب الكتىىىا د
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يضره عي اهتما التوماذ الباا انجازها.
اقتوار التابيال الياتاة لو عادي الكتاب المدرسىد
المبفر مبول عي قاا التوماذ ها.
بىىرت ة المنهىىاج الدراسىىد يراىىل قاىىا التوماىىذ ى داأ
وابياما الياتاة
قوة منتيىع اسىتوة الكتىاب المبىفر يضىره عىي اهتمىا
التوماذ تابياما الياتاة .
قوة منتع انشىدة الكتىاب المبىفر يىاد لى بىرت ة
قاا التوماذ تابياما الياتاة .
افتبار المدرسة ل عكتية عدرساة وعختيىف عناسىياي
يايف سويا لو اداأ التوماذ لوتابيال الياتاة .
ن ىىفي لىىدد التالعاىىذ فىىد الوىىه التاحىىد يضىىره عىىي
اهتما التوماذ تابياما الياتاة .
نىىدري عتا رىىة عىىديف المدرسىىة لىىدفتف منظىىا التابيىىال
الياتاة واالتتيارال المدرساة شىكل فالىل يبوىل عىي
اهتما المرو والتوماذ لتوص التابيال .
قوة متفاف الظفوف الرائواة المالئمىة وداأ التابيىال
الياتاة مرال اداأ التوماذ لها المستتى المدوتب .
المشىىكالل االبتمالاىىة التىىد ممىىف هىىا اسىىفي الدالى
مايف سويا لو الباا داأ وابياما الياتاة.
مدند المستتى التروامد وال بىافد لألسىفي يىاد لى
قوىىىىة عسىىىىالدي التوماىىىىذ فىىىىد اداأ التابيىىىىال الياتاىىىىة
واهتماعا ها .
قاىىا اوسىىفي ى داأ التابيىىال الياتاىىة ىىدال عىىي التوماىىذ
نفسا مايف سويا لو اداأ التابيال الياتاة .
قوة متفف المفابع واودوال لىدى اوسىفي يىاد لى
بىىىرت ة اداأ التوماىىىذ لوتابيىىىال الياتاىىىة المسىىىتتى
المدوتب.
عونل ()3
االستياا

اتد المرو المنتف  ،اتتد المرومة المنتفعة
مناة طاية ...
االستيـاا المففل والذ اي يديص يهدف لـ الترـفف لوـ الورت ـال التد
مند عي فالواــىـة التابيىال الياتاىة لىدى مالعاىذ المفحوىة اال تدائاىة فىد المىدارس النكىـتعاة
،لومـىىـا ىىا المروتعــىىـال التىىد سىىات بمرهـىىـا عىىي تىىال االسىىتياا ستسىىتخد نجىىزأ عىىي

عتدويال نث مبت ا الياح ة منت لنــــتا (الصعوبات التي تحود مو فاعليوة الواجبـوـات
البيتية لدى تالميذ المرحلـة االبتدائية م وجهة نظـر المعلمي ) .
لذا الفباأ اإلبا ة كل دقة وعت تلاة لي اسىتوة االسىتياا ،لومىا ىا
عدوتب و اانال الينث سفية ولي مستخد ال لألغفا الروماة فب .

نىف االسى غاىف

شانفيي حسي مراونك عرنا

الياح ــة
تــت فا ــل بــــتاد
فاما يود لدد عي الفبفال التد مريف لي الورت ال التد مند عي فالواة التابيال الياتاة
لدى مالعذي المفحوة اال تدائاة .المدوتب عنص و ع لالعة ( √ ) فد المف ع المناس
حس اإلحساس دربة الورت ة .
دربة االستجا ة
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عتافل بتي
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عتافل
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عنايد

.3

عرار
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ره التوماذ فد منظا التقت ومتزيرا شكل
عناس يايف سويا لو قااعا داأ وابياما الياتاة .
قوة اعتالك التوماذ لألدوال والمتاد المسالدي منت
دو قااعا داأ وابياما الياتاة .
انشغا التوماذ تابيال او عساولاال اسفية
ينركس سويا لو قااعا داأ وابياما الياتاة.
التنوال المنخفص التوماذ يرابا لي قااعا داأ
وابياما الياتاة .
التماد التوماذ لو اآلتفيي فد اداأ وابياما الياتاة.
قوة اهتما التوماذ الدراسة شكل لا مضره عي
اهتماعا تابياما الياتاة.
قضاأ التوماذ وقتا طتيال فد عشاهدي التوفاز
وعمارسة الور يايف سويا لو قااعا داأ وابياما
الياتاة.
المشكالل الوناة والنفساة التد يمف ها التوماذ
مايف سويا لو قااعا داأ وابياما الياتاة.
ره التوماذ فد منمل المساولاة يضره عي
اهتماعا داأ وابياما الياتاة.
نساا التوماذ وداأ وابياما الياتاة يضره عي قااعا
دائها

عرار
بتي

ل

الفبفال
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ره عهاري التوماذ تبتي نفسا نفسا ينت دو
قااعا داأ وابياما الياتاة.
قوة عفالاي المرو الففوق الففدية اي التالعاذ يناأ
لداد التابيال الياتاة يايف سويا لو اداأ التوماذ .
مبوال المرو عي اهماة التابيال الياتاة يضره عي
اهتما التوماذ ها .
قوة مشجاع المرو إلياري الدافراة والتنافس الشفيه
اي التالعاذ يرال عي قاا التوماذ عي اداأ وابياما
الياتاة .
هما المرو عتا رة اداأ وابيال التالعاذ يضره
عي اهتماعه الباا دائها .
قوة النتافز المشجرة عي المرو لوتالعاذ رد ادائه
التابيال الياتاة مضره عي اهتماعه الباا دائها .
عراقية المرو لوتوماذ لندعا يبوف فد اداأ وابياما
الياتاة ينففه عنها .
مرااي المرو التابيال الياتاة نرباب لوتوماذ ياد
ل نفها لها .
ره المرو فد بااغة اهداف مرواماة تابة
التابيال الياتاة يضره عي اهتما التوماذ الباا
دائها .
طت التابيال الياتاة يسي برت ة فد ادائها لدى
التوماذ.
ن في التابيال الياتاة الاتعاة يايف سويا لو اداأ
التوماذ لها .
قضاأ التوماذ وقتا طتيال فد الباا داأ وابياما
الياتاة يسي لا المول وقوا الفغية فد مماعها .
مفناز التابيال الياتاة لو اوسوتب الكتا د
يضره عي اهتما التوماذ الباا انجازها
اقتوار التابيال الياتاة لو عادي الكتاب المدرسد
المبفر مبول عي قاا التوماذ تابياما .
برت ة المنهاج الدراسد يرال قاا التوماذ داأ
وابياما الياتاة .
قوة منتيع استوة الكتاب المبفر يضره عي اهتما
التوماذ تابياما الياتاة .
قوة منتع انشدة الكتاب المبفر ياد ل برت ة
قاا التوماذ تابياما الياتاة .
افتبار المدرسة ل عكتية عدرساة وعختيف عناسياي
يايف سويا لو اداأ التوماذ لوتابيال الياتاة .
ن في لدد التالعاذ فد الوه التاحد يضره عي
اهتما التوماذ تابياما الياتاة .
ندري عتا رة عديف المدرسة لدفتف منظا التابيال
الياتاة واالتتيارال المدرساة شكل فالل يبول عي
اهتما المرو والتوماذ لتوص التابيال .
قوة متفاف الظفوف الرائواة المالئمة وداأ التابيال
الياتاة مرال اداأ التوماذ لها المستتى المدوتب .
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المشكالل االبتمالاة التد ممف ها اسفي الدال
مايف سويا لو قاا داأ وابياما الياتاة.
مدند المستتى التروامد وال بافد لألسفي ياد ل
قوة عسالدي التوماذ فد اداأ التابيال الياتاة
واهتماعا ها .
قاا اوسفي داأ التابيال الياتاة دال عي التوماذ
نفسا مايف سويا لو التابيال الياتاة .
قوة متفف المفابع واودوال لدى اوسفي ياد ل
برت ة اداأ التوماذ لوتابيال الياتاة المستتى
المدوتب.

