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ــى الحاليــة  هــدفت الدراســة    :ملخــص ختبــار الخصــائص الســيكومترية للصــورة     اإل
تم و. لدى طلبة المدارس استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية مقياس المعربة من

مــنهم  ؛طالبــا وطالبـة ) 289(اسـتخدام المــنهج الوصـفي، وتألفــت عينـة الدراســة مـن     
في مرحلة التعلـيم األساسـي مـن    ) 10 – 7(الصفوف في ، يدرسون )إناث% 65(

تحقـق مـن مؤشـرات صـدق     تـم ال . محافظتي جنوب الباطنة والظاهرة بسلطنة عمـان 
الصدق الظـاهري، والتحليـل العـاملي التوكيـدي، واالتسـاق      (طرق  المقياس بخمس

وقـــد كشــفت نتــائج التحليـــل   ). الــداخلي، والصــدق التقـــاربي، والصــدق التمييــزي    
يتمتع ببنيـة خماسـية   فقرة ) 22(من  العاملي التوكيدي أن المقياس المعرب المكون

ــة البيئــة  ( االبعــاد ــز، وإدارة الوقــت، والمناســبة، تهيئ ــي المشــاعر،   والتحفي الــتحكم ف
تــم التحقــق مــن مؤشــرات ثبــات المقيــاس  كمــا . )مشــتتات حــل الواجبــات المنزليــة و
 كرونباخبلغ معامل  وقد. معاملي كرونباخ ألفا، وجوتمان للتجزئة النصفية استخدامب

ــا ل ــاده   ألفــ ــل وألبعــ ــاس ككــ ــة لمقيــ ، 0.72 ،0.69، 0.75، 0.76، 0.84(الخمســ
وبشـكل   ).0.82(تجزئة النصـفية  للجوتمان معامل ، بينما بلغ التوالي ىعل) 0.67

  .ثباتالصدق والمن أن المقياس يتمتع بمستويات جيدة  عام، بينت النتائج

استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية، طلبة التعليم األساسي، : الكلمات المفتاحية(
  )سلطنة عمان

  

 
 
 

المنزلية هي عملية تقويم لمدى تحقق أهداف  الواجبات :مقدمة
الدروس التعليمية، ويمكن من خاللها معرفة مواطن القوة والضعف لدى 

نشاط تعليمي يؤديه الطالب خارج وهي  .الطلبة إما لتعزيزها أو معالجتها
تتطلب امتالك الطلبة لذا فهي ؛ )Cooper, 1989( المدرسةوقت 

 ,.Núñez et al( تنفيذهامكنوا من التنظيم الذاتي حتى يت لمهارات
2015; Valle et al., 2016; Xu, 2010; Zimmerman and 

Kitsantas, 2005( .امتالك استراتيجيات إدارة  وفي الواقع يعد
لواجبات نجاز الطالب لإالتنبؤ بالواجبات المنزلية أحد أقوى مؤشرات 

  .)Xu, 2011; Xu and Wu, 2013(المنزلية 

وأولياء  تواجه الطلبةلعديد من التحديات التي ويالحظ وجود ا
تصبح مصدرا للشكوى  مما جعلهافي حل الواجبات المنزلية، أمورهم 

األنشطة التعليمية األخرى مقارنة ببين المنزل والمدرسة والصراع المستمر 
)Aldhaba, 2020; Al-Hatemi, 2017; Cooper, 2001; Sadiq, 

 الواجباتداء المناسبة ألبيئة التهيئة : وتشمل هذه التحديات. )2016
على سبيل المثال، تهيئة بيئة هادئة نسبيا وتحتوي على مساحة  ؛المدرسية

 ,Pool et al., 2000; Xu, 2013; Xu and Corno( عمل كافية
 لتنظيمد جدول وإعداالمنزلية،  للواجبات تخصيص وقت كاٍفو ،)2006
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Abstract: The study aimed at testing the psychometric 
properties of the Arabic version of the homework management 
strategies scale for basic-education students in Oman. The 
descriptive method was used. The sample of the study 
consisted of (289) students (65% females), studying in grades 
7-10 from South AlBatinah and AlDhahirah Governorates in 
Oman. Indicators of the validity of the scale were verified 
using five methods (face validity, confirmatory factor analysis, 
internal consistency, convergent validity and discriminatory 
validity). The results of confirmatory factor analysis revealed 
that the 22-item Arabic version of the scale has a five-
dimensional structure (creating the right environment, time 
management, motivation, emotional control and homework 
distraction). The reliability of the scale was also verified using 
Cronbach's alpha coefficient and Guttman's half-split 
coefficient. The Cronbach's alpha coefficient values for the 
scale and its five dimensions were (0.84, 0.76, 0.75, 0.69, 
0.72, 0.67), respectively, while the Guttman's coefficient was 
(0.82). In general, the results showed that the scale has good 
levels of validity and reliability. 

(Keywords: Homework Management Strategies, School 
Students, Sultanate of Oman) 

  

 Reetz, 1991; Younger( تسليمهاالنهائية ل دللمواعيوفًقا  تنفيذها
and Warrington, 1996(، اوالتعامل مع المشتتات التي تحدث غالب 
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  .)Corno and Xu, 2004; Xu and Corno, 2006( المنزلي
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ما ينظر الطلبة إلى أداء الواجب المنزلي باعتباره أحد  اغالبف
المدرسة لديهم خالل ساعات ما بعد  ااألقل تفضيًلاألنشطة 

)Warton, 2001 .(اآلباء في مساعدة  لذا ينبغي أن يساهم
 بدًالدارة الواجبات المنزلية تطوير استراتيجيات فعالة إلعلى  أبنائهم

خاصة في المراحل  ،واجبات المنزليةمن التدخل غير الفعال إلنجاز ال
 Cunha et al., 2015; Deslandes and(األولى من المدرسة 

Rousseau, 2008; Reetz, 1991; Xu and Corno, 
أقل قدرة على التنظيم الطالب في هذه السن ؛ إذ يكون )2006
 ). Zimmerman and Kitsantas, 2005(لتعلم لالذاتي 

 التي أجريت حولاسات السابقة الدر ورغم وجود العديد من
 إلى حد كبير على فوائدها األكاديميةركزت  فقد ،الواجبات المنزلية

 Cooper, 1989 ; Cooper et al., 2006; Xu and( فقط
Corno, 2006; Zimmerman and Kitsantas, 2005( ،

فوائد إدارة الواجبات  حول فتراضاٍتاتلك الدراسات  وضعتقد و
المنزلية، مثل تعزيز عادات الدراسة، وتنظيم الوقت، والتنظيم 

 Cooper and(، والمبادرة الشخصية، والمثابرة للتعلم ذاتيال
Valentine, 2001; Corno, 2001; Xu, 2004( ،هذه  إال أن

وأحد التفسيرات  .اا ما تم اختبارها تجريبينادر االفتراضات
ذلك هو عدم وجود أدوات صالحة لفحص هذه المحتملة ل
  ).Cooper et al., 2006(االفتراضات 

بأول دراسة تختبر ) Xu, 2008( على ذلك، قام شو وبناًء
طبق . إدارة الواجبات المنزليةالخصائص السيكومترية لمقياس 
طلبة  طالبا وطالبة من) 681(المقياس على عينة مكونة من 

في المناطق طالب وطالبات  306والمدارس الثانوية في الريف 
تم التحقق من مؤشرات . في الواليات المتحدة األمريكية الحضرية

مجموعة ي على االستكشاف العامليتحليل صدق المقياس بإجراء ال
طالبا وطالبة، ثم ُأجري التحليل العاملي ) 341(مكونة من 

وقد . طالبا وطالبة) 340(مكونة من التوكيدي على عينة أخرى 
تهيئة : أبعاد رئيسية هيخمسة  المقياس يتضمنالنتائج أن كشفت 

البيئة المناسبة، وإدارة الوقت، والتحفيز، والتحكم في المشاعر، 
مؤشرات ثبات  التحقق من كما تم. ومشتتات حل الواجبات المنزلية

 ياس ككلالمقياس من خالل حساب معامل كرونباخ ألفا للمق
، 0.74، 0.75، 0.88 :كاآلتيالقيم ، وقد جاءت الخمسة وألبعاده

  .، على التوالي0.80، 0.83، 0.74

 (Xu et al., 2015)شو وآخرين  دراسة ثم اختبرت
مقياس إدارة الواجبات السيكومترية للنسخة الصينية من  صالخصائ
بعد أن قد ُأجري التحليل العاملي التوكيدي للمقياس و. المنزلية

أفرادها  بلغ عددعينة من طلبة المدارس المتوسطة  طبق على
النسخة  بنيةأشارت النتائج إلى أن وقد . طالبا وطالبة) 796(

 البنيةالصينية من مقياس إدارة واجبات الرياضيات كانت متسقة مع 
وقد ). Xu, 2008( طبق في الواليات المتحدةة للمقياس الماألصلي

مقياس التقاربي وجود ارتباط دال إحصائيا بين بينت نتائج الصدق 
 :مقاييس منهامع عدة وأبعاده الفرعية  المنزلية واجباتالإدارة 

 ،السلوكات المنزليةمقياس و ،الغرض من الواجبات المنزليةمقياس 
أن المقياس الدراسة إلى  وخلصت. استراتيجيات التعلممقياس و

  .مناسب من الصدق والثباتمستوى يتمتع ب

 ةدراسبإجراء  (Yang and Xu, 2015) وقام يونج وشو
للنسخة الصينية من مقياس  الخصائص السيكومترية هدفت إلى تقييم

 )884( منطبقت الدراسة على عينة مكونة . إدارة الواجبات المنزلية
أجرت الدراسة في البداية . من طلبة المدارس الثانويةطالبا وطالبة 

طالبا ) 442(على مجموعة مكونة من ا طبق استكشافي ًالتحلي
 ثم طبق تحليل. ية خماسية للمقياسكشفت نتائجه بنو. ةوطالب

 طالبا) 442(من  أيضاثانية مكونة مجموعة توكيدي لألبعاد على 
لنسخة الصينية من ، وقد كشفت نتائجه أن البنية العاملية لوطالبة

 CFI=0.94(ة للمقياس األصلي البنيةمع ة متوافق المقياس
/0.05=SRMR/0.04=RMSEA .( كما بلغ معامل ثبات

  . )0.84(كرونباخ ألفا للمقياس ككل 

وبالمقابل، ركزت مجموعة من الدراسات السابقة على 
استكشاف عالقة استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية ببعض 

ومن . والجنس، والصف الدراسي ،المتغيرات كالتحصيل الدراسي
) Xu and Corno, 2003(شو وكورنو دراسة هذه الدراسات 

استراتيجيات التي هدفت إلى الكشف عن عالقة التحصيل الدراسي ب
 )121(طبقت الدراسة على عينة مكونة من . إدارة الواجبات المنزلية

توصلت نتائج الدراسة إلى و). 8-6( من طلبة الصفوفطالبا وطالبة 
، تهيئة البيئة المناسبةتي وجود عالقة دالة إحصائيا بين استراتيجي

حل في للطالب مساعدة األسرة ومتغير  والتحكم في المشاعر
 ةلم تظهر عالقة دالة إحصائيا بين إدارو. الواجبات المنزلية
  . والتحصيل الدراسيالواجبات المنزلية 

عما الكشف  ىإل (Xu, 2009)دراسة شو  توبالمثل، هدف
) الحضر/ الريف(وموقع المدرسة  الدراسي،تحصيل الإذا كان 

طبقت الدراسة . استراتيجيات إدارة الواجبات المنزليةيؤثران على 
. الصف الثامنفي طالبا وطالبة  )633(على عينة مكونة من 

ين دراسيا كانوا أفضل في الطلبة المتفوق توصلت النتائج إلى أنو
لتعامل مع ا، وإدارة الوقت، وبيئة عمل مناسبة ةاستراتيجيات تهيئ

بالطلبة  ةبالمشاعر مقارنالتحكم مشتتات حل الواجبات المنزلية، و
طلبة في المناطق بالمقابل، كان ال .منخفضي التحصيل الدراسي

ائهم في المناطق مقارنة بنظرأفضل في استراتيجية التحفيز  الحضرية
  .الريفية

 بدراسة الفروق في استراتيجيات) Xu, 2006( وقام شو
وفًقا لمتغيري الجنس والصف الدراسي لدى جبات المنزلية إدارة الوا

. )12-9(الصفوف من طلبة طالبا وطالبة  )426(عينة مكونة من 
 أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في استراتيجياتو

وفًقا لمتغير الصف الدراسي لصالح طلبة إدارة الواجبات المنزلية 
فروًقا دالة الدراسة كما وجدت . عشروالثاني عشر الصفين الحادي 

تعزى لمتغير إدارة الواجبات المنزلية  إحصائيا في استراتيجيات
  .الجنس لصالح اإلناث
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بين طلبة ) Xu, 2010a(وفي دراسة أخرى، قارن شو 
استراتيجيات إدارة الواجبات الصفين الثامن والحادي عشر في 

وفًقا لمتغيري الجنس  المنزلية وسلوكيات إنجاز الواجبات المنزلية
طالبا أمريكيا  )685(تكونت عينة الدراسة من و. والصف الدراسي
الصف الثامن في وطالبة طالبا  )370(؛ منهم من أصل إفريقي

وقد وجدت . الحادي عشر في الصفطالبا وطالبة ) 315(و
استراتيجيات إدارة الواجبات الدراسة فروًقا دالة إحصائيا في 

وتحديدا في  ،اتلمتغير جنس الطالب لصالح الطالب زىتع المنزلية
كما . والسيطرة على المشاعرالبيئة المناسبة،  ةاستراتيجيتي تهيئ

 سلوكيات إنجاز الواجبات المنزليةظهرت فروق دالة إحصائيا في 
إنجاز لمدرسة دون للذهاب لأقل عرضة فقد كن  ؛اتلصالح الطالب

ا في  بالمقابل،. المدرسية واجباتهنلم تظهر أية فروق دالة إحصائي
إنجازها تعزى إدارة الواجبات المنزلية وسلوكيات  استراتيجيات

  .الدراسي الصفلمتغير 

ولقد اهتمت مجموعة من الدراسات السابقة بالتنبؤ 
 ,Xu(شو  دراسة ، ومنهاباستراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية

2010b( تجريبية نماذج ةالتي وضعت عد Empirical models 
دارة الواجبات المنزلية باستراتيجيات إ المتنبئةمتغيرات كشف عن اللل

 وقد ُأجري تحليل متعدد المستويات. لدى طلبة المدارس الثانوية
Multilevel analysis ىعلى مستو اأحدهم: على مستويين 

الطالب باستخدام مجموعة من المتغيرات المرتبطة به كالجنس، 
أما الثاني فكان على مستوى . والدين، والتحصيل الدراسيوتعليم ال

صف الدراسي باستخدام مجموعة من المتغيرات منها مالحظات ال
 )1895(عينة الدراسة  شملتوقد . المعلمين، وتعليم الوالدين

وقد كشفت نتائج الدراسة . اا دراسيصًف )111(وطالبة وطالبا 
وجود معامالت ارتباط دالة إحصائيا في إدارة الواجبات المنزلية 

تعليم الوالدين بينما كان  لمعظم المتغيرات في مستوى الطالب،
  .صف الدراسيمستوى ال الدال إحصائيا علىالوحيد المتغير 

 عدة نماذج) (Xu, 2011 وفي دراسة أخرى، قدم شو
إجراء تم وقد . ةالمنزلي اتبإنجاز الواجبالمتنبئة ت للمتغيرا ةتجريبي

إنجاز الواجبات متعدد المستويات للمتغيرات المتنبئة بتحليل 
بالمتغيرات  الطالب األول على مستوى: يينمستوعلى المنزلية 

بالمتغيرات الخاصة  الصف الدراسيالثاني على مستوى و الخاصة به،
 و، الثامن في الصفوطالبة  اطالب) 1046(بلغ حجم العينة . به
وقد أظهرت نتائج . الحادي عشر في الصفطالبا وطالبة  )849(

الدراسة وجود معامالت ارتباط دالة إحصائيا في إنجاز الواجبات 
 إنجازارتبط  فقد لمعظم المتغيرات في مستوى الطالب؛المنزلية 

، المعلمين دالة إحصائيا مع متابعة الواجبات المنزلية بعالقة إيجابية
 ،الواجبات المنزلية الذاتي، وأغراضواألسباب الموجهة للتعلم 

الوالدين والتغذية الراجعة تعليم ، بينما كان وإدارة الواجبات المنزلية
ة على مستوى الصف المنزلي اتأهم متنبئين بإنجاز الواجبمن المعلم 

  . الدراسي

  

 Ramdass and( وزيمرمانرامداس  دراسة كذلك قدمت
Zimmerman, 2011( انموذج بإدارة  المتنبئةللمتغيرات  اتجريبي

طبقت الدراسة على . لدى طلبة المدارس الثانويةالواجبات المنزلية 
في  )745(و ،الثامن في الصفطالبا وطالبة  )866(عينة مكونة من 

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود معامالت . الحادي عشر الصف
تعزى  لواجبات المنزليةاإدارة ائيا في ارتباط قوية ودالة إحص

أهم العاطفي واالهتمام بالواجب المنزلي بوصفهما  لمتغيري التأثير
كذلك كشفت النتائج . بإدارة الواجبات المنزلية متنبئين متغيرين
 -ولكنها أقل قوة - إحصائيا  ةات أخرى إيجابية ودالعالقوجود 

، والصف، الذاتي لتعلملموجهة ال سباباأل: لبعض المتغيرات مثل
المنزلية، ومتابعة  تواالهتمام بالواجباوالمساعدة المنزلية، 

وبالمقابل كشفت النتائج وجود عالقة سلبية ودالة . المعلمين
قضيه يالوقت الذي ومقدار إدارة الواجبات المنزلية إحصائيا بين 

 .في مشاهدة التلفزيونالطالب 

نماذج  ةعد (Xu et al., 2014)ووضع شو وآخرون 
في مادة بإدارة الواجبات المنزلية  المتنبئةللمتغيرات تجريبية 

إجراء تم وقد . لطلبة المدارس الثانوية في الصينلدى الرياضيات 
الواجبات  المتنبئة بإدارة تمتعدد المستويات للمتغيراتحليل 
 بمتغيراته، الطالب األول على مستوى: يينمستوعلى المنزلية 

طبقت الدراسة على . بمتغيراته الصف الدراسيالثاني على مستوى و
أنه على كشفت النتائج و. وطالبةطالبا  )1799(عينة مكونة من 

ة إيجابي الواجبات المنزلية بعالقةإدارة مستوى الطالب، ارتبطت 
، التحفيز، وتهيئة البيئة المناسبة: ودالة إحصائيا مع استراتيجيات

األسرة، ووجد أن ، ومساعدة للتعلم الذاتي واألسباب الموجهة
إدارة الواجبات المنزلية مقارنة ا الستراتيجيات أقل تطويرالذكور 

ارتبطت إدارة فقد ، الصف الدراسيعلى مستوى أما  .اإلناثب
  . ة دالة إحصائيا مع تعليم الوالدينإيجابي الواجبات المنزلية بعالقة

قد ) Xu, 2004(شو  نوتلخيصا للدراسات السابقة، نجد أ
، ثم قدم 2004في عام  دارة الواجبات المنزليةأول مقياس إل طور
 ,Xu, 2005, 2006, 2008(ا عدة مراجعات لهذا المقياس الحًق

2009, 2010, 2011, 2013; Xu and Corno, 2003, 
الطوعي  انبتقييم الجبهدف  جديدة ، وأضاف إليه فقرات)2006

في تحديات إدارة الواجبات المنزلية  ورصد، للقيام بالواجب المنزلي
إعادة تسمية إحدى كما قام ب. الوصول إلى اإلنترنت ظل سهولة

 إلى" تركيز االنتباه"من استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية 
بشكل أفضل التسمية لتعكس " مشتتات حل الواجبات المنزلية"

طار ى اإلمقياس بناًء علولقد صمم ال .للبعدالجوهري  المعنى
 Zimmerman and( النظري لنظرية التنظيم الذاتي للتعلم

Schunk, 2012; Zimmerman and Kitsantas, 2005( ،
 ,Xu and Corno(النمائية للطالب  احلوبالتركيز على المر

2003(.   
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في التحقق من صالحيته للتطبيق على طلبة المدارس قد تم و
كذلك ). Xu, 2008, 2009, 2010(مختلف المراحل الدراسية 

اختبار خصائصه السيكومترية في عدة بيئات في الواليات تم 
 ;Xu, 2008; Xu et al., 2015(المتحدة األمريكية والصين 
Yang and Xu, 2015 .( وبناء عليه وضعت بعض الدراسات

السابقة عدة نماذج تجريبية للتعرف على المتغيرات المتنبئة بإدارة 
 ;Ramdass and Zimmerman, 2011(الواجبات المنزلية 

Xu, 2010b; Xu et al., 2014; Xu, 2011( .قد خلصتو 
في  امهم عامًال تعدأن إدارة الواجبات المنزلية إلى  هذه الدراسات

من  كذلك بمجموعة ا ترتبطالطالب للواجبات المنزلية، لكنه إنجاز
جبات الوا نوع :على سبيل المثالومنها  ،المتغيرات ذات العالقة

 ;Xu, 2011( ومتابعة المعلم للواجباتمساعدة األسرة، والمنزلية، 
Xu et al., 2016( . كما ترتبط ببعض المتغيرات الديموغرافية

 ,Xu(مثل الجنس، والصف، والتحصيل الدراسي، وتعليم الوالدين 
2006, 2009, 2010a(.  لهذا سعت الدراسة الحالية إلى اختبار
لصورة المعربة من هذا المقياس بحيث الخصائص السيكومترية ل

توفر مقياسا عربيا يتمتع بالصدق والثبات الكافيين للوثوق 
  .باستخدامه لألغراض التربوية

  سؤاالهامشكلة الدراسة و

على الرغم من أهمية الواجبات المنزلية في تحسين العملية 
وصراع مستمر بين  إنها تحولت إلى مشكلةفالتعليمية وإثرائها، 

وتكمن أسباب هذه المشكلة في بعض الممارسات  .البيت والمدرسة
الخاطئة من الطلبة والمعلمين وأولياء األمور التي أفقدت الواجبات 

ومن الممارسات . المنزلية دورها الهادف الذي وضعت ألجله
اللجوء إلى الغش : الخاطئة للطلبة في حل الواجبات المنزلية

على الوالدين أو الزمالء في نسخ الواجب المنزلي واالعتماد 
)Abdul Rahman, 2011 .(التي يقوم مارسات الخاطئة ملأما ا

الطلبة  تكليف :منهان في إعطاء الواجبات المنزلية فبها المعلمو
عدم متابعتهم للواجبات المنزلية، وعدم وبواجبات تفوق قدرتهم، 

 Spar, 2013; El-Shar'a and(عطائهم تغذية راجعة حولها إ
Abed, 2008 .( محاولة حث الطلبة على إنجاز  جعلوهذا

اواجباتهم المدرسية واحدة من أكثر المشكالت السلوكية تواتر 
 اتومن الممارس). Killoran, 2003(وإحباًطا بالنسبة للمعلمين 

التدخل غير الفعال في  ،واألمهات خصوصا ،الخاطئة ألولياء األمور
لمنزلية عن الطالب، أو إجباره على إنجازها بأي شكل حل الواجبات ا
 Cunha et al., 2015; Deslandes and(من األشكال 

Rousseau, 2008; Xu and Corno, 2006.(  

إدارة ولعل السبب الرئيسي للمشكلة هو عدم قدرة الطلبة على 
الواجبات المنزلية نظرا الفتقادهم لالستراتيجيات الصحيحة إلدارة 

 Al-Huwari, 2017; Cooper and( الواجباتتلك 
Valentine, 2001; Corno, 2001; Xu, 2004(نمما كو ، 

لديهم اتجاهات سلبية نحو الواجبات المنزلية والمواد الدراسية 
وال نبالغ  ).Abu Al-Semeyed, 2008(والمدرسة بشكل عام 

نها تسببت في مشكالت تربوية أخرى كالتسرب، إإذا قلنا 
 ,Al-Ersan(أثناء الحصص الدراسية في كيات المشاغبة والسلو
2014.(  

المقاييس  وتنبثق مشكلة الدراسة من مالحظة الباحثين لندرة
التي تقيس استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية في البيئة العربية 

نظرا ألهمية فئة طلبة و. والبيئة العمانية بشكل خاص ،بشكل عام
توفر مقاييس عربية مقننة ومالئمة لقياس  التعليم األساسي، وعدم

 فإن الدراسة الحاليةهذه االستراتيجيات لدى هذه الفئة من الطلبة، 
، مقياس استراتيجيات إدارة الواجبات المنزليةحاولت تعريب 

لتزويد الباحثين والمعلمين ، له الخصائص السيكومترية التحقق منو
قياس مستوى امتالك طلبة بمقياس يتمتع بالصدق والثبات الكافيين ل

األمر الذي  اتيجيات إدارة الواجبات المنزلية،التعليم األساسي الستر
لذا . سيسهم في تدريب الطلبة على االستراتيجيات التي يفتقدونها

 : يناآلتي السؤالين عنإلجابة تسعى الدراسة الحالية إلى ا

ما مؤشرات الصدق للصورة المعربة من مقياس استراتيجيات  )1
لدى طلبة التعليم األساسي بسلطنة  إدارة الواجبات المنزلية

 عمان؟

ما مؤشرات الثبات للصورة المعربة من مقياس استراتيجيات  )2
إدارة الواجبات المنزلية لدى طلبة التعليم األساسي بسلطنة 

 عمان؟

  أهداف الدراسة 

تعريب مقياس استراتيجيات إدارة إلى  الدراسة الحالية هدفت
المنزلية، وتقنينه على البيئة العمانية، ثم التحقق من الواجبات 

تحديد مؤشرات  :الخصائص السيكومترية له، وذلك من خالل
الصدق للصورة المعربة من مقياس استراتيجيات إدارة الواجبات 

كما هدفت إلى . لدى طلبة التعليم األساسي بسلطنة عمان المنزلية
ة من مقياس الكشف عن مؤشرات الثبات للصورة المعرب

لدى طلبة التعليم األساسي  استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية
 .بسلطنة عمان

  أهمية الدراسة 

في إثراء  امن خالل مساهمتهالحالية تظهر أهمية الدراسة 
التي تزايدت الواجبات المنزلية،  األدبيات التربوية حول مشكلة

ها في اآلونة األخيرة بشكل كبير، نظرا ئات أولياء األمور بإلغامطالب
 ,Aldhaba( أمورهملطلبة وأولياء لللضغط الشديد الذي تسببه 

2020; Al-Hatemi, 2017; Sadiq, 2016(،  األمر الذي
خالل تعريب مقياس من يدعو لتسليط الضوء على هذه الظاهرة 

والتحقق من خصائصه  استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية
ويأمل الباحثون  .ن من دراسة هذه الظاهرةمما سيمّك ،متريةالسيكو

بما المزيد من الدراسات ا إلجراء أن تكون هذه الدراسة تمهيد
 .  يسهم في تحقيق التراكم المعرفي
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في تزويد المعلمين الحالية يتوقع أن تسهم الدراسة  كما
ية والتربويين والباحثين المهتمين بمقياس يتمتع بخصائص سيكومتر

مما  ،جيدة وكافية لقياس استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية
سيسهم في حل مشكلة الواجبات المنزلية والحد من شكاوى الطلبة 

 وقد .وأولياء أمورهم من ضغوطات الواجبات المنزلية عليهم
 التحقق مني في التحليل العاملي التوكيد الدراسة الحاليةت استعمل

  .لمعرب مع المقياس االصليتطابق بنية المقياس ا

 مصطلح الدراسة 

استراتيجيات تعرف : استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية

أو  تاستراتيجيات إدارة المهما: بأنها إدارة الواجبات المنزلية
يكلف بها المعلم طالبه، بحيث يتم إنجازها في المنزل  التي نشطةاأل

وتشمل هذه  ،على أفضل وجهالدوام المدرسي  خارج
، التحفيز، وإدارة الوقت، وتهيئة البيئة المناسبة: االستراتيجيات

  .مشتتات حل الواجبات المنزلية، والتحكم في التحكم في المشاعرو

 حدود الدراسة 

تعريب مقياس استراتيجيات إدارة الدراسة على اقتصرت 
 خالل الفترة من الواجبات المنزلية وتقنينه على البيئة العمانية

على فئة طلبة التعليم األساسي الصفوف  2019سبتمبر إلى نوفمبر 
)7-12.(  

  الطريقة

تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لهذه الدراسة؛ إذ تم جمع 
مقياس استراتيجيات  :ماوه ةأداتي الدراسالمعلومات عن طريق 

 االستراتيجيات المحفزة للتعلمومقياس  ،إدارة الواجبات المنزلية
)Motivated Strategies for Learning Questionnaire(. 

 SPSS وبعد ذلك تم تفريغ البيانات الخـام عـن طريـق برنـامج
من خالل  اكمي وتم تحليل هذه المعلومات تحليًال. اإلحصائي

وبعد ذلك  .الختبارات التي تجيب عن أسئلة الدراسةمجموعة مـن ا
تم تفسير النتائج في ضوء الجانب النظري وخصوصية بيئة المجتمع 

نتائج مناقشة النتائج بالمقارنة مع  تالعماني وثقافته، وكذلك تم
الدراسات السابقة وإظهار نقاط االتفاق واالختالف بينها مع تعليل 

  . االختالف إن وجدأسباب 

  مع الدراسة مجت

في شمل مجتمع الدراسة جميع طلبة التعليم األساسي 
بسلطنة عمان الدارسين في المدارس الحكومية ) 12- 7(الصفوف 

الدراسي  موطالبة للعاطالبا ) 633860(والبالغ عددهم 

من  314768و ذكور،من ال 319092( ؛ منهم2020   /2019
 National Centre for Statistics and( )ناثاإل

Information, 2019.(  

  عينة الدراسة 

عينة عشوائية من طلبة التعليم  الدراسة علىتم تطبيق 
الدارسين في المدارس الحكومية ) 12-7(الصفوف في األساسي 

) 289(عددهم  غالبالمن اإلناث جنوب -بمحافظتي الظاهرة والباطنة
، )ناثمن اإل% 65ذكور، ومن ال% 35(طالبا وطالبة؛ منهم 

  .للعينةالخصائص الديموغرافية  1ويوضح الجدول 

  1 جدولال

  .)289=ن(الدراسة الخصائص الديموغرافية لعينة 

  %  المجموع  إناث  ذكور  الفئات  المتغيرات

  المحافظة

 34.9 101 101 0  جنوب-الباطنة
 65.1 188 88 100 الظاهرة
 100 289 189 100 الكل

  الصف

7  10 0 10 3.3 
8  29 15 44 14.7 
9  24 11 35 11.7 

10  38 99 137 34.8 
11  0 40 40 13.8 
12  0 23 23 7.7 

 100 289 188 101  الكل
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   ةأداتا الدراس

  مقياس استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية: أوًال

إلدارة الواجبات ) Xu, 2008( شو ترجمة مقياس تتم
سيكومترية على ه الخصائصألهميته؛ إذ تم اختبار المنزلية، نظرا 

ا وعلى عينات كثيرة بيّنت تمتعه بمؤشرات صدق عالمياق واسع طن
فقرة موزعة على خمسة ) 22(من يتكون المقياس  .عاليةوثبات 

 4( ، وإدارة الوقت)فقرات 5( تهيئة البيئة المناسبة: أبعاد هي
، )فقرات 4(المشاعر ، والتحكم في )فقرات 4(والتحفيز ، )فقرات

تتم االستجابة لها و، )فقرات 5(ومشتتات حل الواجبات المنزلية 
 –ا أبد(راوح االستجابات بين وتت ،وفًقا لمقياس ليكرت الخماسي

وجميع فقرات المقياس موجبة، ماعدا فقرات بعد مشتتات  ).اغالب
 .حل الواجبات المنزلية، التي تم عكس طريقة تصحيح فقراتها

بلغ معامل ثبات ويتمتع المقياس بخصائص سيكومترية جيدة؛ إذ 
 الخمسة وأبعاده) Xu, 2008( األصليكرونباخ ألفا للمقياس 

. ، على التوالي0.80، 0.83، 0.74، 0.74، 0.75، 0.88: تيكاآل
كما تم اختبار مؤشرات صدق المقياس من خالل التحليل العاملي 

أن المقياس يتمتع بمؤشرات صدق نتائجه بينت الذي التوكيدي، 
 .كافية

االستراتيجيات المحفزة للتعلممقياس : اثاني  

 ,.Pintrich et al(وآخرون  أعد هذا المقياس بينتريش
منظور معرفي  منقياس استراتيجيات التعلم بهدف ) 1991

 ؛باحثينعدة المقياس إلى اللغة العربية من  تمت ترجمة. اجتماعي
، )Al-Hasanan, 2010; Moses, 2015(على سبيل المثال 

أن من الدراسات العربية بعد على نطاق واسع في العديد واستخدم 
فقرة موزعة ) 49(يتكون المقياس من . اتهوثب التأكد من صدقهتم 

الدافعية ، والدافعية الداخلية :كاآلتيفرعية هي  أبعاد) 10(على 
معتقدات ، ومعتقدات التحكم في التعلم، وقيمة المادة، والخارجية

ستراتيجية ، واستراتيجية الحفظ في التعلم، واالكفاءة في التعلم
التفكير ، ولتعلمالذاتي لستراتيجية التنظيم ، واالتوضيح في التعلم

الفقرات باستخدام  اإلجابة عنتم ت. التنظيم الذاتي المعرفي، والناقد
إلى عدم  ليكرت الخماسي أو السباعي بحيث تشير أقل درجةمقياس 

، اإطالًق انطباق المعنى المتضمن في العبارة على الفرد المستجيب
تماما  الفقرةق المعنى المتضمن في إلى انطباتشير أعلى درجة بينما 

السالبة تعكس  الفقراتوفي  .الموجبة الفقراتعلى الفرد في حال 
وقد تم استخدام المقياس نظرا لوجود ارتباط كبير  .هذه الدرجات

ونظرا . بينه وبين مقياس الدراسة الحالية في الموضوع واألهداف
تم فقد  ،به من مؤشرات الصدق والثبات المقياسبه يتمتع لما 

بنية للتحقق من صدق التوكيدي استخدام أسلوب التحليل العاملي 
يتمتع بصدق تنبؤي جيد ألداء الطلبة الحقيقي أنه كما  .لمقياسا

بلغ معامل كرونباخ ألفا للمقياس ككل وقد . في المقررات الدراسية
)0.88 .( 

  إجراءات الدراسة 

  .اتيجيات إدارة الواجبات المنزلية األصليتعريب مقياس استر .1

 تحكيم ترجمة مقياس استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية .2
  .في مجال الترجمة متخصصينبعرضها على 

مقياس استراتيجيات إدارة الواجبات لإعداد الصورة األولية  .3
  .المنزلية

  . لتحكيمهفي علم النفس  متخصصينعرض المقياس على  .4

مقياس استراتيجيات إدارة الواجبات لالتحقق من الصدق والثبات  .5
الصدق الظاهري؛ إذ تم عرض المقياس : المنزلية بعدة طرق منها

 التحليلعلى عدد من المحكمين من ذوي االختصاص، ثم إجراء 
كما تم التحقق . AMOSالتوكيدي باستعمال برنامج العاملي 

عن طريق حساب معامل االرتباط بين مقياس  التقاربيالصدق من 
ومقياس االستراتيجيات ، استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية

مكونة الالدراسة بعد تطبيق األداتين على عينة  المحفزة للتعلم
مقياس التم التحقق من ثبات  كذلك. طالبا وطالبة) 289(من 

عامل جوتمان ألفا، وباستعمال منباخ وكرباستعمال معامل ثبات 
  .للتجزئة النصفية

 نتائج الدراسة 

ما مؤشرات الصدق ": النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال
لدى  للصورة المعربة من مقياس استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية

   "طلبة التعليم األساسي بسلطنة عمان؟

تم التحقق من مؤشرات الصدق  ،لإلجابة عن هذا السؤال
  :اآلتية

إلى تم التعرف : )صدق المحكمين(الصدق الظاهري  -1
إدارة  استراتيجياتمقياس مؤشرات الصدق الظاهري لمحتوى 

 لهعرض ترجمتين للمقياس مع النسخة األصلية ب الواجبات المنزلية
المقياس المترجم على محكمين  ضثم عر ،الختيار أفضل ترجمة

متها ءآخرين للتأكد من حسن صياغة المقياس ووضوح فقراته ومال
محكمين من قسم علم النفس بجامعة من  للغرض الذي وضعت له

وقد تم األخذ بمالحظاتهم واقتراحاتهم في  .السلطان قابوس
تم األخذ بالمالحظات واالقتراحات ؛ إذ الصياغة النهائية للمقياس

 ,Al-Juda(فأكثر  من المحكمين) %80( ي أجمع عليهاالت
  . فقرة )22(من  ا، فأصبح االختبار بصيغته النهائية مكوًن)2013

التحليل العاملي إجراء تم : التوكيدي العاملي التحليل -2
 النموذج صحة من والتثبت العاملية البنية من للتأكدالتوكيدي 
للمقياس  الخماسية البنية مع مطابقة النموذج من والتأكد وصالحيته
وتتضح . المطابقة مؤشرات بعض باستعمال )Xu, 2008(األصلي 

  .2والجدول  1النتائج من الشكل 
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  1الشكل 

  .مقياس استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية لنموذج التوكيدي العاملي التحليل

 

  2 جدولال

  .مقياس استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية نموذجل مؤشرات حسن التطابق

  **المحدد ارياالمع  المؤشر مةقي  اسم المؤشر
  مطابق تماما 1/ مطابق 2أقل من / غير مطابق 2:5  *1.27  درجات الحرية/ نسبة مربع كاي

  مطابق 0.90أكبر من / مطابق تماما GFI  0.94*  1 مؤشر حسن المطابقة
  مطابق 0.95أكبر من / مطابق تماما AGFI  0.95*  1  مؤشر حسن المطابقة المعدل

  0.95و  0.90بين   *PGFI  0.91 المتشددمؤشر حسن المطابقة 
  0.05أقل من   RMR  0.08 مؤشر جذر متوسط مربع البواقي

  ااممطابق تم 0.01أقل من / مطابق 0.03 -0.07بين   *RMSEA  0.05  التقريبيخطأ متوسط مربع الجذر مؤشر 
  كبيرةمطابق بصورة  0.95أكبر من / مطابق 0.95و  0.90بين   NFI  0.85مؤشر المطابقة المعياري 

  0.90أكبر من   RFI 0.82 مؤشر المطابقة النسبي
  0.90أو  0.95أكبر من   *CFI 0.96مؤشر المطابقة المقارن 

  0.90أو  0.95أكبر من   *TLI 0.96 مؤشر توكر لويس
  0.90أو  0.95أكبر من   *IFI  0.96مؤشر المطابقة التزايدي 

  .)Al-Huwari, 2017** (                                                                                                         .مطابق*
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 التوكيدي العاملي التحليل نأ 1والشكل  2 جدولال من يتضح
 أنأكد مقياس استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية  لنموذج

 للمعيار إلى الجيد المقبول المدى في كانتحسن المطابقة  مؤشرات
 من كبير ن النموذج يتمتع بقدرإوعليه يمكن القول  .الرئيسي
نموذج  بين تماثل وجود يؤكد وهذا. تمثيل البيانات في الصدق

 دارة الواجبات المنزليةاستراتيجيات إالمعرب ومقياس مقياس ال
  .هافياألصلي من حيث البنية الخماسية للمقياس وتوزيع الفقرات 

  

  

إلى مؤشرات تم التعرف  :Consistency الداخلي االتساق -3
من  لمقياس استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية ياالتساق الداخل

ومع الدرجة  مع بعض األبعاد بعضها ارتباط حساب معامالتخالل 
 االرتباط معامالت جميع أن النتائج أظهرت وقد. الكلية للمقياس

 ، وقد تراوحت بين)0.00(الداللة مستوى  عند إحصائيادالة  كانت
هذه  أن نستنتج وبالتالي .)0.73 -  0.19(الجيدة والضعيفة 

 أبعاد في جميع إليه تنتمي الذي بعدال يقيسه ما فعًال تقيس الفقرات
 بدرجات يتمتع المقياس أن إلى يشير األمر الذي ،الخمسة المقياس

  .3ذلك الجدول  ويوضح، جيدة صدق

  3 جدولال

  .مقياس استراتيجيات إدارة الواجبات المنزليةومع الدرجة الكلية ل مع بعض األبعاد بعضها ارتباط معامالت

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 5 4 3 2 1 المعياري

 - 0.71 4.26 تهيئة البيئة المناسبة
    

 - *0.51 0.83 3.97 إدارة الوقت
   

 - *0.45 *0.32 0.96 3.44 التحفيز
  

 - *0.49 *0.49 *0.49 0.85 3.82 التحكم في المشاعر
 

 - *0.22 0.07 *0.19 *0.25 1.01 3,22 الواجبات المنزليةمشتتات حل 
 *0.19 *0.57 *0.73 *0.70 *0.64 0.49 3.62 المقياس ككل

  .)0.00( الداللة مستوى إحصائيا عند دالة *

التقاربي الصدق إلى مؤشرات تم التعرف  :التقاربيالصدق  -4
حساب من خالل  لمقياس استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية

مقياس لالكلية  ةوالدرجالكلية له  ةالدرجمعامل االرتباط بين 
وقد . م، وكذلك بين أبعاد المقياسيناالستراتيجيات المحفزة للتعل

وهو ، )0.571( لمقياسينالدرجة الكلية لبلغ معامل االرتباط بين 
كما تراوحت معامالت . )0.000(الداللة مستوى  دعن دال إحصائيا

 ، وجميعها كانت)0.80 -0.16(بين االرتباط بين أبعاد المقياسين 
األمر الذي يشير إلى  ،)0.000(الداللة مستوى  دإحصائيا عن ةدال

 ؛الكلية للمقياسين الدرجاتبين  إحصائيا، ودال جيدوجود ارتباط 
أي أن زيادة في المقياس األول تؤدي للزيادة في المقياس الثاني 

ا يشير إلى أن مقياس استراتيجيات إدارة وهذ. والعكس صحيح
 .إحصائياالواجبات المنزلية يتمتع بداللة صدق مناسبة ودالة 

يزي يالتمالصدق إلى مؤشرات تم التعرف : الصدق التمييزي -5
حساب من خالل  اجبات المنزليةلمقياس استراتيجيات إدارة الو

العليا ذوي الدرجات بين معامل الصدق بطريقة المقارنة الطرفية 
تم ترتيب الدرجات الكلية ألفراد  ،بعد ذلك .الدنياذوي الدرجات و

ثم قسمت الدرجات إلى مجموعتين وفًقا ألعلى وأدنى االعينة تنازلي ،
للعينات ) ت( استخدام اختبارجرى ثم . من الدرجات% 25

المجموعتين على درجات  اتالمستقلة لفحص الفروق بين متوسط
األبعاد والدرجات الكلية كمؤشر لدرجة تحقيق الصدق التمييزي 

دالة  )ت(قيمة  وقد كانت ).Al-Jarjawi, 2010(للمقياس 
بالنسبة لجميع أبعاد المقياس  )0.00( الداللة عند مستوىإحصائيا 

من يتميز بدرجة مقبولة  المقياسيه فإن وعل. وكذلك الدرجة الكلية
  .يبين ذلك 4 والجدول، وقابل للتطبيقالصدق، 
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  4 جدولال

   .بطريقة المقارنة الطرفيةداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على أبعاد مقياس استراتيجيات إدارة الواجبات 

 االبعاد الدرجات العدد المتوسط االنحراف المعياري »ت«قيمة  حصائيةاإلالداللة 

0.00 10.369 
 أقل الدرجات 86  3.69  0.82

 تهيئة البيئة المناسبة
 أعلى الدرجات 203  4.50  0.49

0.00 11.346 
 أقل الدرجات 86  3.26  0.79

 إدارة الوقت
 أعلى الدرجات 203  4.26  0.63

0.00 14.567 
 أقل الدرجات 86  2.47  0.78

 التحفيز
 أعلى الدرجات 203  3.84  0.70

0.00 11.713 
 أقل الدرجات 86  3.06  0.85

 التحكم في المشاعر
 أعلى الدرجات 203  4.13  0.63

0.00 10.749 
 أقل الدرجات 86  2.66  0.86

 مشتتات حل الواجبات المنزلية
 أعلى الدرجات 203  3.05  0.92

0.00 21.962 
 أقل الدرجات 86  3.02  0.30

 الدرجات الكلية
 أعلى الدرجات  203  3.87  0.29

           
ما مؤشرات الثبات ": النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: اثاني

لدى  الواجبات المنزليةللصورة المعربة من مقياس استراتيجيات إدارة 
   "طلبة التعليم األساسي بسلطنة عمان؟

تم التحقق من مؤشرات الثبات  ،لإلجابة عن هذا السؤال
 :اآلتية

  : Cronbach’s Alphaمعامل ثبات كرونباخ ألفا  - 1

لمقياس استراتيجيات إدارة  الثباتإلى مؤشرات تم التوصل 
وقد . كرونباخ ألفاحساب معامل ثبات من خالل  الواجبات المنزلية

، وهي قيمة مناسبة )0.84(بلغ معامل الثبات للمقياس ككل 
معامل الثبات  5ألغراض تطبيق هذه الدراسة، ويوضح الجدول 

  .للمقياس ككل وألبعاده الخمسة

  5 جدولال

لمقياس استراتيجيات إدارة الواجبات  معامالت ثبات كرونباخ ألفا
  .المنزلية وأبعاده

  معامل الثبات  عدد الفقرات  أبعاد المقياس
 0.76 5 تهيئة البيئة المناسبة

 0.75 4 إدارة الوقت
 0.69 4 التحفيز

 0.72 4 التحكم في المشاعر
 0.67 5 مشتتات حل الواجبات المنزلية

  0.84 22 المقياس ككل

   :معامل ثبات جوتمان للتجزئة النصفية -2

استراتيجيات إدارة لمقياس  الثباتمؤشرات  تم التأكد من
حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة من خالل  الواجبات المنزلية

؛ إذ تم تقسيم )Guttman Split-half Coefficient( صفيةنال
فقرة وهي ) 11(تكون القسم األول من : فقرات المقياس إلى قسمين

، بينما تكون )21...، 7، 5، 3، 1(الفقرات ذات األرقام الفردية 
   فقرة وهي الفقرات ذات األرقام الزوجية ) 11(القسم الثاني من 

وقد حسب معامل االرتباط بين القسمين ). 22...، 8، 6، 4، 2(
براون، وقد بلغ معامل –صحيحه باستخدام معادلة سبيرمان وتم ت

مؤشر على ثبات المقياس من خالل إظهار  ، وهذا)0.82(الثبات 
  .التجانس بين قسميه

 مناقشة النتائج

ما مؤشرات الصدق للصورة : "فيما يتعلق بالسؤال األول
؟ تم "المعربة من مقياس استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية

؛ إذ المقياس عبر أساليب متنوعة من توافر مؤشرات صدق التحقق
العاملي  التحليلُأجري ، ثم عرض المقياس على المحكمينتم 

 صحة من، والتحقق مقياسلل البنائي الصدق من للتأكدالتوكيدي 
وقد بينت النتائج توفر ثمانية مؤشرات لحسن  .وصالحيته النموذج

بيانات الدراسة، بما والبنية الخماسية  يالمطابقة بين النموذج ذ
). Xu, 2008(يتطابق مع بنية المقياس في الدراسة األصلية 

 Yang(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة يونج وشو 
and Xu, 2015( لنسخة الصينية من التي بينت أن البنية العاملية ل

          ة للمقياس األصلي البنيةمع ة متوافق المقياس
)0.94=CFI /0.05=SRMR/0.04=RMSEA .( كذلك

 ,.Xu et al(بعض الدراسات السابقة تتفق الدراسة الحالية مع 
التي كشفت نتائجها وجود بنية خماسية للمقياس ) 2016 ,2015

األبعاد  طمعامالت ارتباحسبت كما . تتوافق مع النسخة األصلية له
تراوحت بين قد و ،ومع الدرجة الكلية للمقياس مع بعض بعضها

 ةدال تكانجميعها  ها، إال أن)0.73 - 0.19(الضعيفة والجيدة 
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وتتفق هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات السابقة . إحصائيا
)Xu, 2006;Yang and Xu, 2015 ( التي كشفت وجود

 الصدقاختبار طبق  ثم. ارتباطات دالة إحصائيا بين أبعاد المقياس
االستراتيجيات آخر هو مقياس مقياس  معالحالي س للمقياالتقاربي 

 ،)0.571(بلغ معامل االرتباط بين المقياسين قد ، والمحفزة للتعلم
 ويتفق هذا مع نتائج دراسة رامداس. مما يؤكد صدق المقياس

التي ) Ramdass and Zimmerman, 2011(وزيمرمان 
إليجاد الصدق  يالذات للتعلمموجهة السباب األمقياس استعملت 
وتؤكد  .مع مقياس استراتيجيات إدارة الواجبات المنزليةالتقاربي 

  .لة إحصائيااود جيدةالنتائج السابقة تمتع المقياس بمؤشرات صدق 

ما مؤشرات الثبات للصورة : "أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني
؟ فقد تم "المعربة من مقياس استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية

استعمال تم  أوًال :التحقق من مؤشرات ثبات المقياس بطريقتين
لمقياس ككل وألبعاده لثبات الوقد بلغ معامل  ألفا،كرونباخ  معامل

 ىعل) 0.67، 0.72، 0.69، 0.75، 0.76، 0.84(الخمسة 
األصلية  ةنتيجة الدراسوهذه النتيجة  وعند المقارنة بين. التوالي

معامل ثبات كرونباخ ألفا للمقياس ، نجد أن )Xu, 2008(للمقياس 
، 0.83، 0.74، 0.74، 0.75، 0.88(بلغ  الخمسة وأبعاده
ويالحظ أن هناك تقاربا في معامل الثبات  .، على التوالي)0.80

د األول والثاني والثالث، بعاالكلي للمقياس، ومعامالت ثبات األ
جميعها في  تزال ما ولكنها ،في معامالت ثبات بقية األبعاد اواختالًف

 وقد تم تأكيد ثبات المقياس من خالل. المعدل المتوسط إلى الجيد

ثبات معامل  غبلإذ  ؛ثبات بطريقة التجزئة النصفيةالحساب معامل 
وتؤكد النتائج السابقة تمتع المقياس بمؤشرات  ).0.82( جوتمان
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه  .إحصائياجيدة ودالة ثبات 

التي بينت أن معامل  )Yang and Xu, 2015(يونج وشو دراسة 
  .)0.84(ثبات المقياس ككل بلغ 

النسخة المعربة يتبين تمتع  ،وفي ضوء مناقشة النتائج السابقة
بمؤشرات صدق  استراتيجيات إدارة الواجبات المنزليةمن مقياس 

ن المقياس يتمتع إعليه يمكن القول و. ودالة إحصائيا جيدةوثبات 
ا للتطبيق واالستعمال بخصائص سيكومترية جيدة، مما يجعله صالح

  .ويمكن الوثوق بنتائجه

  التوصيات

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإنها توصي 
  :باآلتي

االستفادة من المقياس المعد في الدراسة الحالية لتدريب الطلبة  -1
 .على استراتيجيات إدارة الواجبات المنزلية

للتحقق من  إجراء دراسات أخرى على عينات أكبر وأكثر تمثيًال -2
 .الخصائص السيكومترية للمقياس

 ةالمنزليإدارة الواجبات  تاستراتيجياإجراء دراسات أخرى تربط  -3
والكفاءة الذاتية لدى  ،التحصيل الدراسي: لدى الطلبة بكل من

  .المعلمين في إدارة الواجبات المنزلية
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