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ضغط الواجبات املنزلية يف ضوء بعض املتغريات لدى طلبة الصف
الرابع للتعليم األسايس بمحافظة شمال الباطنة يف سلطنة ُعمان

أ. د. سعيد بن سليمان الظفريمنى بنت خميس الجهورية

وزارة الرتبية والتعليم
سلطنة ُعمان

أستاذ بقسم علم النفس بجامعة السلطان 
قابوس ومدير املرصد االجتماعي- سلطنة ُعمان

امللخص:
بعض  ضوء  يف  املنزلية  الواجبات  حول  للطلبة  النفسية  الضغوطات  يف  البحث  الحايل  البحث  استهدف 
عينة  تكونت  عمان.  سلطنة  يف  الباطنة  شمال  بمحافظة  األسايس  للتعليم  الرابع  الصف  طلبة  لدى  املتغريات 
وتم  عشوائية.  بطريقة  اختيارهم  تم  طالبة،  و(156)  طالباَ   (123) منها  وطالبة،  طالباً   (279) من  البحث 
عىل  عرضه  خالل  من  صدقه  من  والتأكد  ترجمته  بعد  املنزلية،  الواجبات  لضغط  كتز  مقياس  استخدام 
مجموعة من املحكمني، وعن طريق إجراء الصدق التمييزي. كما تم التأكد من ثباته من خالل حساب معامل 
العمانية.  البيئة  عىل  تقنينه  بعد  الوالدية  التنشئة  ألساليب  بيوري  مقياس  استخدام  تم  كذلك  لكرونباخ.  ألفا 
وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا يف ضغط الواجبات املنزلية لصالح الذكور. كذلك وجود فروق ذات 
داللة إحصائية تعزى إىل عدد أفراد األرسة، يف حني لم تظهر أي فروق يف ضغط الواجبات املنزلية بناء عىل الحالة 
الوظيفية لألم. وأشارت النتائج إىل إمكانية التنبؤ بضغط الواجبات املنزلية من خالل أساليب التنشئة الوالدية 

(النمط السلطوي لألب).
الكلمات املفتاحية: الضغط النفيس، الواجبات املنزلية، أساليب التنشئة الوالدية.   

Homework Stress Among Some Variables for Grade four for Basic Educa-
tion in Al Batina North Governorate in Sultanate of Oman

Muna Aljahwari & Said Aldhafri

Abstract:
The current research aimed to investigate students psychological stress around the homeworks among 

some variables for grade four in Al batina North Governorate in Sultanate of Oman. The research sample 
consisted of 279 students, of whom 123 males and 156 females. Kataz scale for homeworks stress was admin-
istered to a random sample of students. The scale was first translated by the researchers. Then the validity of 
the measure was checked by presenting the scale to a group of experts in this field as well as the discriminative 
validity was carried out. For reliability of the scale, it was verified by using Cronbach alpha coefficient. The 
researchers also used Buri Scale of parenting styles after adapting it to Omani culture. The results indicated 
that there were statistical gender differences in homework stress in favor of males. Statistically significant 
differences were found in homework stress attributed to a number of family members as well as there were 
no statistically significance differences in homeworks stress based on status of mother. In addition, the result 
revealed that the homeworks stress could be predicted by parenting styles (father authoritarian style).
Keywords: Psychological Stress, Homework, Parental Styles
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مقدمة:
يف التحصيل الدرايس للطالب  عىل الرغم من دور الواجبات املنزلية يف مجال التعليم، وإسهامها إيجاباً 
(عبد الرحمن، 2011 ؛ Cooper et al., 2006)، وتعزيزها لجوانب سلوكية عدة كالقدرة عىل التنظيم الذاتي 
(Kataz et al., 2012)، والقدرة عىل تحمل املسؤولية وحل املشكالت، فالطالب يقوم بإكمال املهمة غري مقيد 
 (Corno, 2000 & Medermott بمدة زمنية محددة وبإرشاف أقل، مما يستدعي ضبط الذات وتنظيم الوقت
(et al., 1984، إال أنها تعد مهمة غري مرغوب بها من قبل بعض الطلبة، وأكثر ما يقلقهم يف حياتهم اليومية.

ويأتي ذلك لعدم وجود املمارسات الصحيحة للواجبات املنزلية، وعدم وضوح الرؤية لها من قبل املعلمني 
(Bennet & Kalish, 2006)، فقد يُكلف الطلبة بواجبات عديدة ودون مراعاة ملستوياتهم وقدراتهم، أو ربما 
ال يعطى القدر املناسب منها، أو لربما يهملها بعض املعلمني إهماالً تاماَ (شرب، 2013 ؛ عبدالرحمن، 2011)، 
املنزيل،  للواجب  السلبي  التأثري  إىل  عديدة  دراسات  أشارت  حيث  الحديثة؛  النظر  وجهات  اختالف  إىل  أدى  مما 
 Kataz et al.,   2008 ،وأنها تُثقل كاهل الطالب وقد تصل به إىل حالة من التوتر والضغط النفيس ( أبو السميد
(Laza- 2012)، والذي عرفه الزورس; Kralovec, 2007; Solmon et al., 2002; Medermott et al., 1984

(rus, 2006 بأنه قوة خارجية تؤثر عىل سلوك الفرد ونظامه الفسيولوجي والنفيس واالجتماعي، وهي نتاج 
تقييم الفرد للمواقف املهددة والتي يختلف كل فرد يف تقييمه عن اآلخر.

إذ إن قضاء ساعات طويلة إلنجاز الواجبات املنزلية، واستبدال اللعب بساعات من العمل املجهد، يعيق 
مشاركة الطالب يف األنشطة األرسية، ويعرضه إىل اإلرهاق البدني، وعليه، فقد يشعر بمزاج يسء وضغط نفيس 
(Bennet & Kalish, 2006; Holland et al., 2021) كما يمكن لتوتر عالقة الطالب مع من حوله يف البيئة 
 (Modermott املحيطة كاألرسة أو زمالء الدراسة دور يف تشكيل الحالة السلبية للطالب اتجاه الواجبات املنزلية
(et al., 1984. إضافة إىل ذلك فإن صعوبة الواجبات املنزلية وعدم توفر املعرفة الالزمة لحلها يمكن أن تربك 
الطالب، فالطالب ذو التحصيل الدرايس املنخفض مثالً يشعر بتوتر أكثر مقارنة بأقرانه ممن هم يف مستوى 
أعىل؛ بسبب خوفه من اإلخفاق يف الحل، أو لرغبته يف اإلتقان وعدم ثقته بمستوى أدائه مقارنة بأقرانه، مما 
.(Zajacora et al., 2005) قد يتولد لديه مطالب نفسية ملحة عىل موارده وقدراته ربما يفشل يف التكيف معه

وإجماالً يمكن تصنيف هذه األسباب التي تسهم يف الضغط النفيس لدى الطالب حول الواجبات املنزلية 
 (Lazarus & Folkman, وقد فرس الزوراس وفولكان .(Eubank & Gilbourne, 2003) إىل عوامل ذاتية وبيئية
مع  والتفاعل  التكيف  يف  لديه  التكيف  موارد  كفاية  عدم  يف  للفرد  النفسية  الضغوطات  حدوث  سبب   1984)
للنوع، فاإلناث  البيئة املحيطة. ويتباين األفراد يف القدرة عىل التكيف والتعامل مع الضغوطات النفسية تبعاً 
أعىل من الذكور يف التكيف السلبي يف مواجهة املشكالت (الجهوري والظفري، 2020)، ومما يؤيد ذلك يف الحقل 
الرتبوي أّن الطالبة غالباً ما تعد الواجبات املنزلية مهمة للغاية وتسعى دائماً للتميز يف األداء، وإىل تجنب الفشل 
 (Bakhla بالطالب مقارنة  أكثر  نفسية  بضغوطات  تشعر  قد  لذلك  معقدة؛  أو  صعبة  الواجبات  تكون  عندما 
النموذج  يف  وفولكان  الزوراس  أشار  كذلك   et al., 2013; Kouzma & Kemedy, 2002; Sun et al., 2013.)
املعريف للضغط النفيس إىل دور معتقدات الفرد حول كفاءته الذاتية يف تقييمه للمطالب البيئية من حوله إما 
ما يقيمون املطالب الخارجية أو  عىل أنها تهديد أو تحد،  فاألفراد ذو معتقدات الكفاءة الذاتية العالية غالباً 
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املهمات املوكلة إليهم عىل أنها تحد  (Lazarus & Folkman, 1984; Pintrich & De  Groot, 1990)، ومما قد 
 (Moe etواإلخوة كاألرسة  له  ينتمي  الذي  االجتماعي  السياق  الخارجية  التحديات  مواجهة  عىل  الطالب  يعني 
(al., 2020 ؛ حيث تقع عىل األب واألم مسؤولية تنشئته وتطوير قدراته للتعامل مع املهددات والضغوطات 

بشكل إيجابي. 

االجتماعية  الرتبية  عملية  إلنجاح  املالئم  األرسي  الوسط  واألم  األب  بني  العالقة  يف  التوافق  يخلق  كما 
لألوالد، وتوفر بيئة تضمن إحساسهم باألمن العاطفي ليكونوا قادرين عىل تحمل مسؤولياتهم ومعتمدين عىل 
ذاتهم يف إنجاز األعمال املتعلقة بمجال التعليم والتحصيل الدرايس (حالوة، 2011). بينما يمكن لتوتر العالقة 
بني الوالدين أو غياب أحدهما أن يعرض األوالد إىل اإلهمال وإىل فقد الدعم املعنوي مما يجعلهم عرضة للعديد 
يف  األهم  العامل  يمثالن  الوالدين  أن  القول  يمكن  لذلك  (زعيمية، 2013)؛  واالجتماعية  النفسية  املشاكل  من 
عملية حل الواجبات املنزلية، حيث يكمن دورهما يف توفري البيئة املناسبة، وتقديم املساعدة وإيضاح ما صعب 

 .(Petesch, 2011)عىل الطالب فهمه

إال أنه قد يكون إلرشاك األرسة يف عملية التعليم نتائج سلبية، حيث يقوم ويل األمر بالضغط عىل الطالب 
إلكمال الواجبات املنزلية أو القيام بها بدقة. وقد يخلق الوالدان فهماً خاطئاً لدى الطالب إذا لم يكونا عىل معرفة 
كافية باملواد التي يتم إرسالها إىل املنزل للدراسة أو إذا كانت طريقتهما يف التدريس تختلف عن تلك املستخدمة 
يف املدرسة (Modermott et al., 1984)؛ لذلك قد تختفي مشاركة الوالدين يف حل الواجبات يف الصفوف العليا، 
وألن هؤالء الطلبة يف مرحلة مصريية تحدد مستقبلهم املهني، يدركون أهمية الواجبات املنزلية ربما بصورة 
مبالغة، مما قد يشكل عبئاً مضافاً إىل صعوبة املواد الدراسية وكثافتها. كذلك قد يزيد دعم الوالدين الستقالل 
(Cooper & Lind- املسؤولية حجم  تزايد  وبالتايل  األرسة  أفراد  عدد  تزايد  بسبب  ذاته  عىل  واعتماده  الطالب 

(say, 2000، وقد يتعدى ذلك إىل اإلهمال يف بعض األرس وعدم االهتمام بحاجات الطفل النفسية واالجتماعية 
(زعيمية، 2013).

وقد يثري الوالدان مشاعر القلق والتوتر يف نفس الطفل نتيجة توقعاتهم املرتفعة لألداء، أو ضغطهما 
من أجل أن يحقق مستوى معني (Xu, 2005)، فنجد الطالب يبذل جهداً مضاعفاً أو خارج حدود قدراته يف حل 
الواجبات أو أداء األنشطة املدرسية فقط من أجل إرضاء األرسة (Sun et al., & 2013). لذلك فإن عدم وجود 
رؤيا واضحة لدى بعض اآلباء واألمهات حول دور الواجب املنزيل يف تنشئة الطفل عىل اعتماده لذاته، وما يرتتب 
 .(Cooper & Lindsay, 2000) عليه من نضجه وتطور سلوكه؛ يمكن أن يؤثر سلباً عىل صحة الطفل النفسية

يف تشكيل  مهماً  تعترب عامالً  وعليه، فإن األساليب الرتبوية يف التعامل مع األوالد وتنشئتهم اجتماعياً 
 Hardy et 2006 ،شخصية الطفل أو املراهق وتطور قدراته ملواجهة ما يقلقه يف حياته االجتماعية (املومني
; al., 1993 ; Kinney, 2013)، ويف التعامل مع الضغوطات الدراسية، حيث يمكن أن يتأثر إدراك الطالب لضغط 
الواجبات املنزلية بناء عىل األسلوب الذي يتبعه والداه داخل األرسة (Smith & Renk, 2007)، ويمكن تعريف 
أساليب التنشئة الوالدية عىل أنها املمارسات التي يقوم بها الوالدان يف التواصل االجتماعي مع  األوالد والتفاعل 
كمستواهم  العوامل  من  بعدد  األساليب  لهذه  الوالدان  ممارسة  تتأثر  أن  املمكن  ومن   ،(Buri, 1991) بينهم 
التعليمي واالقتصادي، وحجم األرسة، وشخصية الوالدين وأعمارهم (الختاتنة وآخرين، 2010). وتم تصنيف 
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 ،(responsive) الوالدية  االستجابة  وبعد   ،(demand) الوالدي الطلب  بعد  عىل  بناء  الوالدية  التنشئة  أساليب 
وحددت بومريند يف نموذجها ألساليب التنشئة الوالدية ثالثة أساليب لكل من األب واألم هي السلطوي، والحازم، 

.(Buri, 1991)وعليه، ظهرت مقاييس عديدة أهمها مقياس بيوري .(Wolfradta et al., 2003) واملتساهل

تعليمات  ويضعون  أوالدهم،  حياة  عىل  التامة  السيطرة  السلطوي  األسلوب  ذو  الوالدان  ويمارس 
وعقوبات صارمة؛ لذا يسود األرسة جو من الخوف والتوتر والضغط النفيس (Kinney, 2013)، ويميل األوالد 
إىل عدم التقبل بسبب الضبط العايل من قبل الوالدين وإحباط حاجاتهم العاطفية (املحسن وآخرين، 2016). 
لذلك قد يعانون من الضغوطات األكاديمية واالجتماعية أكثر من غريهم (Konnie & Alfred, 2013)، بسبب 

.(Hardy et al., 1993) عدم كفاءة إسرتاتيجيات التكيف لديهم مع الظروف املحيطة

بكال  دراسة  أشارت  حيث  عليه  املرتتبة  واآلثار  للوالدين  السلطوي  األسلوب  يف  عديدة  دراسات  وبحثت 
املدريس  بالقلق  إحساساً  أكثر  األسلوب  هذا  تحت  يعيشون  الذين  األوالد  أّن   (Bakhla et al., 2013) وآخرين
كالقلق من الفشل، والقلق من العدوان، والقلق من التقييم االجتماعي، وتزيد اإلناث عىل الذكور يف ذلك. كذلك 
 (Butnaru, يرتبط األسلوب السلطوي بالقلق بشكل عام، وتميل اإلناث إىل اإلحساس بالقلق أكثر من الذكور
(2016 . كذلك أشارت دراسة سميث ورنك (Smith & Renk, 2007) إىل وجود عالقة ارتباطية طردية دالة بني 
 (lin & األسلوب السلطوي لآلباء والضغط األكاديمي لدى الطالبات الجامعيات. يف حني أشارت دراسة لن ولني
(Lain, 2010 بأنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة بني األسلوب السلطوي والضغوطات النفسية لألوالد، وأشارت 
أّن املراهقني الذكور أقل إحساساً بالضغط النفيس سواء من األرسة أو من األقران أو بسبب التحصيل الدرايس.  

بينما يقوم األسلوب الحازم عىل احتواء األوالد واالهتمام بحاجاتهم، وتقوم العالقة بينهم عىل التفاهم 
يف ظل وجود السلطة اإليجابية (Karavasilis et al., 2003)، حيث يمارس الوالدان يف هذا األسلوب مستوى 
دراسات  خلصت  لذلك  وآخرين، 2016).  (املحسن  ذاتهم  عن  التعبري  لألوالد  يتيح  مما  التحكم  من  منخفضاً 
 McIntyre & Dusek, 1995 2020،عديدة إىل التأثريات اإليجابية لهذا األسلوب عىل األوالد (الجهوري والظفري
;  Besharat et al., 2011;)؛ حيث أشارت دراسة العبد لله (2014) إىل ارتباط األسلوب الحازم بإسرتاتيجيات 
وإسرتاتيجية  املشكالت،  لحل  التخطيط  (كإسرتاتيجية  املراهقني  لدى  النفسية  الضغوطات  مع  التعامل 
املواجهة). كذلك توجد عالقة سلبية بني األسلوب الحازم للوالدين وقلق االختبارات وما تسببه من ضغوطات 
(Thergaonkar & Wad- نفسية؛ بسبب تأثريه اإليجابي عىل األوالد من حيث غرس الثقة بالنفس وتقدير الذات

(kar, 2007 ; Nwosu et al., 2016 ، كذلك يرتبط األسلوب الحازم لألمهات سلباً مع القلق السلوكي لألطفال 
(Aminabadi et al., 2012). يف املقابل خلصت دراسة أما ومانكاندان (Uma & Manikandan, 2014) بوجود 

عالقة إيجابية دالة بني األسلوب الحازم والضغوطات األكاديمية لدى املراهقني.

بالقيام  املطالبة  عدم  مع  املطلقة  والحرية  لألوالد  الرعاية  الوالدان  فيقدم  املتساهل  األسلوب  يف  أما 
بمسؤولياتهم، وال توجد تعليمات لتوجيه أوالدهم أو مساعدتهم يف اتخاذ القرارات الصحيحة؛ لذلك قد تظهر 
لديهم مشاكل عديدة يف التفاعل االجتماعي وتقدير الذات (Kinney, 2013)، ويف توافقهم النفيس واالجتماعي 
غريهم  من  أكثر  بالتوتر  وشعورهم  وآخرون، 2016)،  املسؤولية (املحسن  يتحملون  وال  (الشافعي، 2011)، 
ممن تلقوا االهتمام والتوجيه (العطوي، 2006). ومما يؤيد ذلك دراسة باتنرو (Batnaru, 2016) التي أشارت 
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أن األوالد الذين أدركوا األسلوب املتساهل للوالدين أظهروا أعىل املستويات من القلق املدريس، كما خلصت دراسة 
الفورتية والطيف (2018) بأنهم أكثر إحساساً بالضغوطات النفسية حولهم. يف املقابل أشارت دراسات أخرى 
 (Nwosu et al., 2016 & املراهقني لدى  األكاديمية  والضغوطات  املتساهل  األسلوب  بني  سلبة  عالقة  بوجود 

.Uma & Manikandan, 2014)

الديموغرافية  واملتغريات  املنزلية  الواجبات  ضغط  بحثت  التي  السابقة  بالدراسات  يتعلق  وفيما 
واالجتماعية، فقد اقترصت الدراسات عىل متغري النوع والعمر أو املرحلة الدراسية وعدد الساعات ومستوى 
الدخل؛ فقد بحثت دراسة كشار وآخرون ( Kachar et al., 2011) يف تجارب املراهقني واتجاهاتهم للواجبات 
للنوع والعمر  املنزلية سواء باإلحساس بالضغط النفيس أو اإليجابي، وبحثت االختالف يف هذه التجارب تبعاً 
مختلف  اإلناث (يف  أن  النتائج  أشارت  وقد  يبذل،  الذي  والجهد  واملكان  الواجبات،  لحل  يقضونه  الذي  والوقت 
األعمار) أكثر إحساساً بالضغط النفيس عند أداء الواجبات من الذكور، وأن الضغط النفيس للطالب يقل عند 
املنزلية  يدركون الواجبات  اإلعدادية  املرحلة  طلبة  أن  كما أشارت النتائج  املنزيل مع األصحاب.  الواجب  إنجاز 
كمؤثر إيجابي دون اإلحساس بالضغوطات النفسية عند أدائهم الواجبات املنزلية مع األصحاب أو يف أماكن 

أخرى خارج املنزل. 

أوضحت  )حيث   Kouzma & Kenndy, 2002) وكينيدي  كوزما  لدراسة  مؤيدة  النتائج  هذه  وجاءت 
تعرضهن  إىل  تعدى  وقد  املنزلية  الواجبات  حول  النفسية  الضغوطات  يف  الذكور  عىل   (18-16) اإلناث  تفوق 
إىل اإلحباط والقلق والتوتر وتعكر املزاج بسبب طول الساعات التي يقضينها لحل الواجبات املنزلية مقارنة 
بالذكور. يف حني أشارت دراسات عديدة كدراسة أبو السميد (2008)  إىل أن اتجاهات طالب املرحلة اإلعدادية 
كما  دائم،  وتهديد  توتر  مصدر  لهم  املنزلية  الواجبات  تمثل  إذ  الطالبات،  من  سلبية  أكثر  املنزلية  الواجبات  إىل 
تسهم يف توتر عالقتهم  بوالديهم. وكذلك دراسة بيتش (Petesch, 2011) التي استهدفت طلبة الصف الثالث 

والرابع والخامس، حيث أشارت أن الذكور يشعرون بضغط الواجبات املنزلية بدرجة أعىل من اإلناث.

وبينت  املنزلية  الواجبات  حول  النفسية  للضغوطات  الطلبة  تعرض  أسباب  يف  سابقة  دراسات  وبحثت 
أن  إىل  صينية  دراسة  أشارت  حيث  الدخل،  ومستوى  الدراسية  واملرحلة  للنوع  تبعاً  األسباب  هذه  يف  االختالف 
حجم الواجبات املنزلية هو السبب األكثر شيوعاً لدى طلبة املرحلة االبتدائية الذين عانوا من ضغوطات نفسية 
يف  والطالبات  الطالب  بني  االختالف  إىل  أشارت  كما   .(Cheung et al., 1992) املنزلية  للواجبات  أدائهم  عند 
أسباب الضغوطات النفسية املصاحبة للواجبات املنزلية، حيث تعرض أغلب الطالب إىل الضغط والعقاب من 
والديهم نتيجة درجاتهم املنخفضة يف الواجبات املنزلية والتي تسببت يف تعرضهم للسخرية من قبل أقرانهم، 
وأيضاً من معلميهم بسبب األداء اليسء يف الواجبات. بينما تعرضت الطالبات لضغط الواجبات املنزلية نتيجة 

كثافة الواجبات التي كلفن القيام بها. 

وأوضحت دراسة جالوي وآخرين (Galloway et al., 2013) وجود عالقة طردية دالة إحصائياً بني عدد 
الساعات الطويلة التي يقضيها طلبة املدارس الخاصة والحكومية من مجتمعات الطبقات العليا يف املجتمع 
يزيد  حيث  الحياة.  يف  اتزانهم  ونقص  نفسية  وضغوطات  جسدية  صحية  مشاكل  من  له  تعرضوا  ما  وبني 
متوسط عدد الساعات التي يقضونها لحل الواجبات املنزلية عن ثالث ساعات كل ليلة، وقد تفوقت اإلناث عىل 
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 (Galloway & Pope, 2007 ; الذكور يف ذلك. وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة بامريتو ودراسة جالوي وبوب
(Bomarito, 2017 حيث أشارت إىل أن السبب وراء إدراك الطلبة للواجبات املنزلية كعامل للضغط النفيس هو 
كثافتها وطول املدة التي يقضونها يف حل الواجبات والتي تعدت إىل ثمان ساعات كل ليلة، مما ترتب عىل عدم 
حصولهم عىل الوقت الكايف للعب يف املنزل. كذلك إدراك الطلبة لدعم الوالدين وتقديمهم املساعدة عامل مهم 
يف إثارة دافعيتهم لحل الواجبات، وكمية الواجبات التي تنجز، والجهد املبذول إلنجازها، وحتى مدى تسويفها       

 .(Nunez et al., 2021 )

من  عينة  املنزلية لدى  أداء الواجبات  أثناء  والتوتر  القلق  مستويات  يف   (Annous, 2017) أنوس وبحث 
البالغني والعاملني يف املجال الطبي. وأشارت النتائج أن األغلبية كانت لديهم توجهات سلبية حول الواجبات 
املنزلية عندما كانوا طلبة يف املدارس، واتفقوا أن سبب إحساسهم بالقلق والضغط النفيس أثناء حل الواجبات 
هو أنهم أصبحوا بمعزل عن األرسة واألصدقاء، كما أن الواجبات أبعدتهم عن ممارسة ألعاب الفيديو.  بينما 
للطالب  االقتصادية  الحالة  ارتباط  عىل   (Humansky et al., 2015) وآخرون  هيومنسكاي  دراسة  أكدت 
الدخل  ذوي  للطلبة  مفيدة  تعترب  ال  املنزلية  الواجبات  أن  أشارت  حيث  املنزلية،  للواجبات  النفيس  بالضغط 
املحدود ألنهم يعانون أكثر من غريهم من التوتر والضغط النفيس حول الواجبات املنزلية؛ وذلك بسبب انعدام 

املساندة األرسية وانشغال األرسة يف كسب املال وتأمني املعيشة.  

مشكلة البحث وأسئلته:

تكليف  عملية  وتنظيم  املنزلية،  الواجبات  مع  التعامل  آليات  تحديد  يف  املبذولة  الجهود  من  الرغم  عىل 
الطلبة بالواجبات املنزلية ملختلف املواد بحيث يقترص عىل  مادة دراسية واحدة يف اليوم، وهذا ما أقرته وزارة 
الرتبية والتعليم بالسلطنة. إال أنه استمر النقاش والجدل الواسع حول تأثريه السلبي فيما يتعلق بتوتر الحياة 
Kralovec, 2007; Solmon & Lew- وصحة النفسية للطالب (السميد، 2008؛ ، (Syers et al., 2021)األرسية

is, 2002; Medermott et al., 1984; ). فمشكلة الواجبات املنزلية ال تقترص فقط عىل معرفة الحجم املناسب 
وإنما  للطالب،  مفيداً  يكون  الذي  الواجبات  نوع  معرفة  أو  رضر،  إىل  يؤدي  وال  الفائدة  يحقق  الذي  للواجبات 
يتعدى ذلك إىل توفري املحيط املالئم للطالب إلكمال الواجب نفسه، وذلك من خالل العوامل األرسية واالجتماعية 
الداعمة؛ لذا ركزت الدراسة الحالية عىل الطالب نفسه، واألرسة، والعالقة بني الوالدين واألوالد، لتعطي نظرة 
ثاقبة حول املتغريات التي يمكن أن تسهم يف ضغط الواجبات املنزلية يف األرسة العمانية، وذلك من خالل اإلجابة 

عن األسئلة اآلتية:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط ضغط الواجبات املنزلية لدى طلبة الصف الرابع تعزى . 1
إىل النوع والتحصيل الدرايس والتفاعل بينهما؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط ضغط الواجبات املنزلية لدى طلبة الصف الرابع تعزى . 2
إىل عدد أفراد األرسة؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط ضغط الواجبات املنزلية لدى طلبة الصف الرابع تعزى . 3
إىل الحالة الوظيفية لألم؟
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أي من أساليب التنشئة الوالدية أكثر قدرة عىل التنبؤ بضغط الواجبات املنزلية لدى طلبة الصف الرابع . 4
للتعليم األسايس؟

أهداف البحث:
يسعى البحث الحايل إىل التعرف عىل اآلتي:

الدرايس . 1 والتحصيل  النوع  متغري  إىل  تعزى  الرابع  الصف  طلبة  لدى  املنزلية  الواجبات  ضغط  يف  الفروق 
والتفاعل بينهما.

الفروق يف ضغط الواجبات املنزلية لدى طلبة الصف الرابع تعزى إىل عدد أفراد األرسة والحالة الوظيفية . 2
لألم.

أساليب التنشئة الوالدية األكثر إسهاماً يف التنبؤ بضغط الواجبات املنزلية لدى طلبة الصف الرابع للتعليم . 3
األسايس.

أهمية البحث:

األهمية النظرية: تتجىل األهمية النظرية للبحث من خالل حداثة االهتمام بمتغري الواجبات املنزلية يف 
الوقت الراهن والضغوطات النفسية الناتجة عنها؛ لذلك فإّن البحث يف املتغريات الديموغرافية واالجتماعية التي 
إىل جانب املمارسات  ترتبط بالضغط النفيس للواجبات اليومية يعترب إضافة لنتائج جديدة قد تسهم إيجاباً 

الصحيحة للواجبات يف الحد من هذه الضغوطات أوالً، وثانياً يف إثراء األدبيات النفسية.  
األهمية التطبيقية: تزويد املهتمني من الرتبويني واملرشدين االجتماعيني والنفسيني بمعلومات حول 
الظروف املختلفة والعوامل األرسية التي ترتبط بضغط الواجبات املنزلية لطلبة املدارس يف املجتمع العماني. 
وعليه، إقامة برامج توعوية ولقاءات مع اآلباء واألمهات حول أكثر أساليب التنشئة الفاعلة يف تخفيف عبء 

الضغوطات النفسية للواجب اليومي.

مصطلحات البحث:

  والتي الفرد،  حياة  يف  املهددة  واملواقف  األحداث  من  تنشأ  االنفعايل  التوتر  من  حالة  هو  النفيس:  الضغط 
تطلب منه نوعاً من التوافق وما ينتج عنه من آثار نفسية وجسمية (النعاس، 2008). 

  الواجبات املنزلية: هي مهام يكلف بها الطالب خارج الغرفة الصفية أو املدرسة سواءاً الستكمال ما بدأوه
يف املدرسة، أو تعزيزاً ملا تم دراسته (أبو السميد، 2008).

  أساليب التنشئة الوالدية: هي األساليب التي يستخدمها الوالدان يف تربية وتنشئة أوالدهم، وحرصهم عىل
إكسابهم السلوكيات الصحيحة والقيم واألخالق، وهي األسلوب السلطوي، والحازم، واملتساهل (املحسن 
وآخرين، 2016). وتعرف إجرائياً بالدرجة التي يحصل عليها الطالب يف مقياس أساليب التنشئة الوالدية.

حدود البحث:

املتغريات  بعض  ضوء  يف  املنزلية  الواجبات  ضغط  دراسة  عىل  البحث  هذا  اقترص  موضوعية:  حدود 
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الديموغرافية واالجتماعية.
حدود زمانية: تم تطبيق البحث يف الفصل األول من العام الدرايس 2019/ 2020.

حدود برشية: اقترص تطبيق البحث الحايل عىل عينة من طلبة الصف الرابع للتعليم األسايس يف محافظة 
شمال الباطنة بسلطنة ُعمان.

منهجية البحث واإلجراءات:

اعتمد البحث عىل املنهج الوصفي االرتباطي، حيث بحث يف بعض املتغريات الديموغرافية التي ترتبط 
بضغط الواجبات املنزلية، ويف أساليب التنشئة الوالدية بأبعادها الثالثة (السلطوي، والحازم، واملتساهل) لكل 

من األب واألم، وأي من هذه األساليب األكثر مساهمة يف التنبؤ بضغط الواجبات املنزلية.

مجتمع وعينة البحث:

الباطنة  شمال  محافظة  يف  األسايس  للتعليم  الرابع  الصف  طلبة  جميع  من  البحث  مجتمع  تكون 
بسلطنة ُعمان والبالغ عددهم (11948) طالباً وطالبة حسب إحصائية وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرايس                         
(2020/2019). حيث ثم اختيار عينة عشوائية بلغت (279)، منها (123) طالباً، و(156) طالبة، بلغ متوسط 

أعمارهم ( 10) سنوات. 

أدوات البحث:

مقياس ضغط الواجبات املنزلية: الذي أعده كتز وآخرون (Kataz et al., 2012). وقام الباحثان بتعريبه . 1
باستخدام طريقة الرتجمة وإعادة الرتجمة. حيث قام مرتجمان برتجمة املقياس كل عىل حدة، ثم قام 
العبارات  سهولة  مراعاة  مع  واحدة  نسخة  وإعداد  األفضل،  واختيار  الرتجمتني  بني  باملقارنة  الباحثان 
ومناسبتها للعينة املستهدفة، واملحافظة عىل املعنى األصيل للعبارات. بعد ذلك قام مرتجم ثالث برتجمتها 
النسختني  بني  املقارنة  تمت  وأخرياً،  األصل)،  اإلنجليزية  النسخة  عىل  االطالع  (دون  اإلنجليزية  اللغة  إىل 
اإلنجليزيتني، وتبني وجود اتفاق كبري إىل حد ما يف ترجمة العبارات.  ويتكون املقياس بصورته األصلية من 
أربعني عبارة موزعة عىل بعدين: بعد الطالب ويتكون من (20) عبارة، وبعد الوالدين ويتكون من (20) 
عبارة، ويتم اإلجابة عىل عبارات املقياس وفقاً لسلم ليكرت الخمايس (1) أبداً إىل (5) دائماً. أما يف البحث 
العبارات  عىل  اإلجابة  ويتم  عبارة،  من (20)  يتكون  والذي  بالطالب  الخاص  املقياس  استخدام  تم  الحايل 
وفقاً لسلم ثالثي (1) أبداَ إىل (3) دائما. تم التحقق من صدق املقياس عن طريق الصدق الظاهري من خالل 
عرضه عىل مجموعة من املحكمني. كذلك تم حساب الصدق التمييزي للعبارات ومدى ارتباطها بالدرجة 
املقياس  ثبات  حساب  تم  كذلك   .(0,48-  0,25  ) بني  االرتباط  معامالت  تراوحت  وقد  للمقياس،  الكلية 

باستخدام معامل ألفا لكرونباخ، والذي أظهر تمتع املقياس بمؤرش ثبات مقبول حيث بلغ (0,67). 

مقياس أساليب التنشئة الوالدية: املعد من قبل بيوري (Buri, 1991)، والذي تمت ترجمته إىل اللغة العربية . 2
وتقنينه عىل البيئة العمانية من قبل الظفري وآخرون (2011). وأظهر املقياس مؤرشات عالية من الصدق 
تراوحت  حيث  التمييزي  الصدق  وحساب  محكمني،  عىل  عرضه  طريق  عن  الصدق  حساب  تم  والثبات، 
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معامالت االرتباط بني العبارات والدرجة الكلية (0,73-0,30) ألساليب كل من األب واألم. وتم حساب الثبات 
التوايل،  عىل  لألب  واملتساهل  والحازم  السلطوي  لألسلوب   (0,59-0,71-0,67) بلغ  حيث  لكرونباخ  ألفا 
 (Alkharusi et (0,63-0,72-0,55) بينما بلغت قيم الثبات لألسلوب السلطوي والحازم واملتساهل لألم
.(al., 2011 ويتكون املقياس يف صورته األصلية من ثالثني عبارة موزعة عىل ثالثة أبعاد وهي األسلوب 
تدرج  باستخدام  املقياس  عبارات  عىل  اإلجابة  وتتم  املتساهل.  واألسلوب  الحازم،  واألسلوب  السلطوي، 
ليكرت الخمايس (موافق بشدة (5)، معارض بشدة (1). أما يف الدراسة الحالية ونظراً لصغر أعمار العينة 
فقد تم استخدام (14) عبارة موزعة عىل األسلوب السلطوي (5) عبارات، واألسلوب الحازم (5) عبارات، 
واألسلوب املتساهل (4) عبارات. يتم اإلجابة عىل عبارات املقياس باستخدام تدرج ثالثي (أوافق (3)، ال 
أوافق (1). وتم حساب الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ والذي أظهر معامالت ثبات مقبولة، حيث 
بلغت (0,45- 0,61- 0,44) لألسلوب السلطوي والحازم واملتساهل لألب. وبلغت (0,44 -0,55 -0,50) 

لألسلوب السلطوي والحازم واملتساهل لألم.

إجراءات البحث:

1. الحصول عىل مقياس ضغط الواجبات بصيغته اإلنجليزية.

2. ترجمة املقياس ثم تحكيمه من قبل املختصني.

3. تحديد عينة البحث املمثلة للمجتمع.

4. القيام بتجريب املقياس والتأكد من مناسبة العبارات عن طريق تطبيقه عىل عينة استطالعية. 

5. التأكد من صدقه وثباته.

4. تطبيق املقاييس عىل عينة البحث وإدخال البيانات. 

نتائج البحث:

نتائج السؤال األول والذي نصه: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط ضغط الواجبات املنزلية 
لدى طلبة الصف الرابع تعزى إىل النوع والتحصيل الدرايس والتفاعل بينهما؟ 

مقياس  عىل  الطلبة  الستجابات  املعيارية  واالنحرافات  املتوسطات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
ضغط الواجبات املنزلية والجدول(1) يوضح ذلك. 
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جدول (1) املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألفراد العينة تبعاً للنوع والتحصيل الدرايس

االنحراف املعيارياملتوسط الحسابيالعددالتحصيل الدرايسالنوع

الذكور

462,060,22ممتاز
ً 261,970,25جيد جدا
242,100,25جيد
272,350,24ضعيف
1232,060,24املجموع

اإلناث

752.010,27ممتاز
ً 291,950,31جيد جدا
291,920,25جيد
232,000,36ضعيف
1561,990,29املجموع

وللتعرف عىل الداللة اإلحصائية للفروق بني املتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار تحليل التباين الثنائي 
والجدول (2) يوضح ذلك.

جدول (2) نتائج تحليل التباين الثنائي ألفراد العينة حسب متغري النوع والتحصيل الدرايس والتفاعل بينهما

مجموع مصدر التباين
املربعات

متوسط درجات الحرية
املربعات

مستوى الداللةقيمة ف

0.5210.527.050.008النوع

0.3830.121.740.158التحصيل الدرايس

0.2630.081.200.308النوع × التحصيل الدرايس

--20.022710.07الخطأ

عند مستوى داللة أقل من  يتضح من جدول (2) أن قيمة  «ف» املحسوبة ملتغري النوع دالة إحصائياً 
ولصالح  النوع  إىل  يعزى  املنزلية  الواجبات  ضغط  مقياس  عىل  العينة  أفراد  بني  فروق  وجود  يعني  مما   0,01
الذكور.  بينما تظهر النتائج أن قيمة «ف» املحسوبة ملتغري التحصيل الدرايس والتفاعل بني النوع والتحصيل 

الدرايس غري دالة إحصائياً. 

الواجبات  ضغط  متوسط  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  نصه:  والذي  الثاني  السؤال  نتائج 
املنزلية تعزى إىل عدد أفراد األرسة؟ 
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لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار «ت» للعينات املستقلة والجدول (3) يوضح ذلك. 

جدول (3) نتائج اختبار «ت» للعينات املستقلة ملعرفة الفروق يف ضغط الواجبات املنزلية تبعاً لعدد أفراد األرسة

العددالفئة
املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

حجم األثرالداللة اإلحصائيةقيمة«ت»

61252.070.29 فأقل
2.550.010.33

71541.980.25 فأكثر

يتضح من جدول (3) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من 0,05 يف ضغط الواجبات 
املنزلية يعزى لعدد أفراد األرسة ولصالح من هم (6) فأقل، كما يتضح من النتائج أن حجم األثر ضعيف بناء 

.(Cohen, 1988) عىل معيار كوهن

الواجبات  ضغط  متوسط  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  نصه:  والذي  الثالث  السؤال  نتائج 
املنزلية تعزى إىل الحالة الوظيفية لألم؟ 

غري   (233) بعدد  مقارنة  موظفة  أم   (42) يوجد  حيث  لألم  الوظيفية  الحالة  يف  األعداد  لتفاوت  نظرا 
املوظفة، فقد تم اختيار عينة عشوائية من فئة األم الغري املوظفة حتى يتحقق التساوي يف عدد أفراد املجوعتني 

وهو أحد رشوط استخدام اختبار «ت» للعينات املستقلة ويوضح جدول (4) نتائج اختبار «ت».

جدول (4) نتائج اختبار «ت» للعينات املستقلة ملعرفة الفروق يف ضغط الواجبات املنزلية تبعاً للحالة الوظيفية لألم

الحالة 
الوظيقية

العدد
املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

حجم األثرالداللة اإلحصائيةقيمة «ت»

421.950.29 غري موظفة
-1.130.26-

422.020.27موظفة
تعزى إىل الحالة الوظيفية  يتضح من جدول (4) عدم وجود فروق يف ضغط الواجبات املنزلية دالة إحصائياً 

لألم. 

نتائج السؤال الرابع والذي نصه: أياً من أساليب التنشئة الوالدية أكثر قدرة عىل التنبؤ بضغط الواجبات 
املنزلية لدى طلبة الصف الرابع للتعليم األسايس؟

تمهيداً الستخدام تحليل االنحدار لإلجابة عن هذا السؤال، تم التحقق من عالقة أساليب التنشئة الوالدية 
بضغط الواجبات املنزلية عن طريق حساب معامالت االرتباط لبريسون والجدول 5 يوضح ذلك. 
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جدول (5) معامالت ارتباط بريسون لضغط الواجبات املنزلية وأنماط التنشئة الوالدية 

املتغريات
األسلوب 

السلطوي لألب
األسلوب 
الحازم لألب

األسلوب 
املتساهل لألب

األسلوب 
السلطوي لألم

األسلوب 
الحازم لألم

األسلوب 
املتساهل لألم

0.180.020.080.060.090.10**ضغط الواجبات املنزلية

** دالة عند مستوى أقل من 0.01

داللة  عدم  ورغم  إحصائياً،  دالة  لألب  السلطوي  األسلوب  ارتباط  قيمة  أن   (5) الجدول  من  يظهر 
االرتباطات بني أساليب التنشئة الوالدية وضغط الواجبات املنزلية إال أن الباحثني ارتئيا إدراج جميع األساليب 
يف معادلة االنحدار لضبط أثر التفاعل بني هذه األساليب يف تشكيل ضغط الواجبات املنزلية؛ لذلك تم استخدام 
تحليل االنحدار املتعدد للتنبؤ بضغط الواجبات املنزلية من خالل أساليب التنشئة الوالدية والجدول (6) يوضح 

ذلك.

جدول (6) نتائج تحليل االنحدار املتعدد ألساليب التنشئة الوالدية املنبئة بضغط الواجبات املنزلية

معامل االنحدار املتغريات املستقلةم
(B)غري املعياري

الخطأ املعياري
(SE)

معامل االنحدار 
 (B)املعياري

قيمة «ت» 
املحسوبة

مستوى 
الداللة    
اإلحصائية

0,100,040,162,450,015السلطوي لألب1
0,780,434-0,05-0,030,04-الحازم لألب2
0,010,040,020,400,685املتساهل لألب3
0,020,980-0,00-0,000,05-السلطوي لألم4
0,050,040,081,150,250الحازم لألم5
0,040,030,071,120,262املتساهل لألم6

معامل التحديد ر2= 0,04  الثابت= 62,1       الخطأ املعياري=0,16

يتضح من جدول (6) أنه يمكن أن تتنبأ أساليب التنشئة الوالدية بضغط الواجبات املنزلية، حيث يظهر 
أن قيمة «ت» املحسوبة للنمط السلطوي لألب دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من 0,05، وفرس هذا 

النموذج %4 من قيمة التباين يف ضغط الواجبات املنزلية.

مناقشة النتائج:

هدف البحث الحايل إىل التعرف عىل عالقة بعض املتغريات الديموغرافية واالجتماعية بضغط الواجبات 
املنزلية لدى طلبة الصف الرابع للتعليم األسايس بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة ُعمان، وكذلك التعرف عىل 

مدى مساهمة أساليب التنشئة الوالدية يف التنبؤ بضغط الواجبات املنزلية.

فيما يتعلق بنتائج السؤال األول، أشارت النتائج إىل وجود فروق يف ضغط الواجبات املنزلية لدى الطلبة 
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إىل  يتعرضون  الذكور  أن  النتائج  أظهرت  حيث  بينهما.  التفاعل  أو  الدرايس  التحصيل  دون  النوع  إىل  تعزى 
ضغوطات نفسية عند أدائهم الواجبات املنزلية أكثر من اإلناث، وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات 
 (Bakhla et al., يف حني اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه أخرى ،(Petesch;2008, 2011 ،أبو السميد)

2013; Kouzma & Kemedy, 2002; Sun et al., & 2013).

اإلناث،  من  باستقاللية  الترصف  يف  رغبة  أكثر  الذكور  يصبح  األوالد  نمو  مع  أنه  ذلك  الباحثان  ويفرس 

خاصة وأن هؤالء الطالب يدركون أنهم يف آخر املرحلة التعليمية األوىل وهي الصف الرابع؛ لذلك يظهرون نوعاً 
الواجب  إعادة  رفضهم  أو  إتقانه،  عدم  أو  املنزيل  الواجب  ألداء  كرفضهم  ترصفاتهم  يف  والتمرد  العصيان  من 
يتصف  بأسلوب  معاملتهم  إىل  الوالدين  يدفع  الذي  األمر  كفاءته؛  عدم  بسبب  والديهم  طلب  عىل  بناء  املنزيل 
بالشدة والرصامة فيما يتعلق بإنجاز الواجبات املدرسية والتحصيل الدرايس. كذلك يعزو الباحثان هذه النتيجة 
تبديه الطالبات إىل الدراسة وتفوقهن فيها عىل الطالب، وإىل النظرة اإليجابية التي تدركها  إىل الحماس الذي 
الطالبات اتجاه الواجبات املنزلية وتتميز بذلك عن الذكور (Cooper et al., 2006)، لذلك قد ال يواجهن ضغطاً 
من األرسة يف تحفيزهن لحل الواجبات كما يفعل األهل عادة مع الذكور. كما أن ما يظهرنه من طاعة والتزام يف 
أداء الواجبات سواء األرسية أو املدرسية سبب لتحيز املعلم أو الوالدين لهن وقد يتعدى ذلك إىل مراعاتهن حتى يف 
األساليب التأديبية. بينما يميل الذكور غالباً للعب وممارسة األنشطة الرتفيهية يف املنزل أكثر من اإلناث؛ لذلك 
يشعرون بسلبية الواجبات املنزلية بدرجة عالية أكثر من اإلناث ألنهم ال يحصلون عىل الوقت الكايف للعب يف 
املنزل، ويظهر ذلك جلياً يف إهمال الواجب املنزيل أو أدائه بشكل يسء، مما يدفع املعلمني إىل معاقبتهم وتكليفهم 

بأنشطة أو واجبات إضافية، وقد يعرضهم إىل سخرية أقرانهم بسبب حصولهم عىل درجات منخفضة.

ويمكن تفسري عدم وجود فروق يف ضغط الواجبات املنزلية تعزى إىل التحصيل الدرايس؛ إىل حرص أغلب 
اآلباء واألمهات يف املجتمع العماني عىل دعمهم وتقديم املساعدة لجميع الطلبة يف املرحلة التعليمية األوىل حتى 
املعنوي  الدعم  لهم  يوفر  مما  التحصيل،  ضعيفي  أو  املجيدين  للطلبة  استثناء  وبدون  الحاجة  تستدِع  لم  وإن 
يف ظل كثافة الواجبات املنزلية وصعوبتها. عىل خالف طلبة الصفوف العليا التي يكون فيها الدعم األرسي يف 
الواجبات املنزلية غري ظاهر بسبب إدراك الوالدين أن الطلبة يف هذه املرحلة الدراسية يمتلكون املهارات الالزمة 
التي تؤهلهم لحل الواجبات املنزلية بدون تدخل أو مساعدة، وكذلك بسبب صعوبة املواد التي تجعل الوالدين 

غري مؤهلني لتقديم املساعدة. 

فيما يتعلق بنتائج السؤال الثاني، أظهرت نتائج البحث وجود فروق يف ضغط الواجبات املنزلية تعزى 
إىل عدد أفراد األرسة ولصالح من هم (6) فأقل، ويمكن تفسري ذلك أنه مع وجود عدد قليل من أفراد األرسة 
يُتاح للوالدين الفرص الكافية لتخصيص مزيد من الوقت ملتابعة األوالد والوقوف عىل مهامهم الدراسية؛ مما 
بضغط  وإحساسهم  قلقهم  عليه  يرتتب  أن  يمكن  والذي  لألوالد،  وتشتيت  ضغط  عامل  إىل  هذا  يحولهم  قد 
نفيس عند أداء واجباتهم الدراسية. يف املقابل كلما زاد حجم األرسة قل الضغط الذي يتلقاه األوالد من والديهم 

إىل  يدفعهم  قد  واألمهات  اآلباء  هؤالء  لدى  الوقت  ضيق  وربما  األوالد.  عىل  الوالدان  يمارسه  الذي  الضبط  وقل 
 (Cooper التهاون فيما يتعلق بمسؤوليات األوالد وواجباتهم. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كوبر وليندساي
(Lindsay, 2000 &، حيث أشارت إىل العالقة العكسية بني عدد أفراد األرسة والضغط النفيس الذين يتعرض 
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له الطلبة عند أدائهم الواجبات،  وقد بُنيت هذه النتيجة عىل عينة من الطلبة يف مراحل عمرية عليا، عىل خالف 
املرحلة العمرية لعينة الدراسة الحالية وهي طلبة الصف الرابعة.  

وفيما يتعلق بنتائج السؤال الثالث أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف ضغط الواجبات املنزلية يعزى إىل 
الحالة  الوظيفية لألم (املوظفة أو غري املوظفة)، وهذا يدل عىل حرص واهتمام ومتابعة األم لواجبات أطفالها 
بغض النظر عن حالتها الوظيفية؛ فنجد أن بقاء األم يف املنزل وعدم خروجها للعمل قد يؤمن نوعاً من االهتمام 

اإليجابي لألوالد من حيث تلبية حاجاتهم النفسية واالجتماعية والتي تعد أهم مكون لشخصية الطفل، وعدم 
يف  معه  وجودها  وربما  املدرسية،  أعمالهم  أو  االجتماعية  بحياتهم  يتعلق  فيما  األرسية  املساندة  يف  التقصري 
باألنشطة  متعلقة  صعوبات  أو  تحديات  من  يواجهه  ما  كل  يف  النفيس  االستقرار  من  بحالة  يشعره  وقت  كل 
يعملن  الحايل  البحث  عينة  يف  العامالت  األمهات  أغلب  أن  نجد  نفسه  الوقت  يف  املنزلية.  الواجبات  أو  املدرسية 
يف الحقل الرتبوي؛ مما يجعلهن عىل اطالع بالشأن الرتبوي أو التعليمي، األمر الذي يدفعهن إىل االستفادة من 
معطيات املعرفة العلمية يف العمل الرتبوي وبالتايل ينعكس إيجاباً عىل ممارسات الواجبات املنزلية مع األوالد. 
أن  إال  األرسة  مع  تقضيه  الذي  الضيق  ووقتها  املوظفة  األم  مشاغل  ازدحام  من  الرغم  عىل  ذلك،  إىل  اضافة 
مستواها التعليمي يؤهلها للمساعدة يف حل الواجبات املنزلية أكثر من غريها مما يسهم يف خفض توتر الطفل 
باألساليب  معرفة  عىل  تكون  وأن  الطفل،  لحاجات  إدراكها  مدى  عىل  التعليمي  مستواها  يؤثر  كما  وقلقه.  

السوية املستخدمة يف تنشئة الطفل ومتابعة تحصيله الدرايس.  

فيما يتعلق بنتائج السؤال الرابع فقد أشارت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني األسلوب 
السلطوي لألب وضغط الواجبات املنزلية حيث ساهم يف التنبؤ بـ %4 من التباين يف ضغط الواجبات املنزلية. 
ويمكن تفسري ذلك يف زيادة مشاركة األب يف حياة األطفال بني العائالت ذات الوالدين، فاألب يف املجتمع العماني 
يشارك األم يف تربية األوالد ويف عملية تعليمهم يف مراحل الصفوف األوىل ويمتد ذلك إىل سن البلوغ، وعليه، أصبح 
األوالد يلجؤون إىل األب واألم عىل حد سواء لطلب املساعدة أو توفري متطلباتهم. عىل عكس السابق حيث كان 

يقترص الدور األكرب عىل األم، يف حني يقيض األب أغلب وقته خارج املنزل لكونه مصدر دخل األرسة الوحيد. 

 كما يمكن تفسري تأثري األسلوب السلطوي يف رفع مستوى ضغط الواجبات املنزلية من خالل الرجوع 
واستخدام  األوامر  وفرض  األوالد  قمع  مبدأ  عىل  يقوم  حيث  السلطوي،  الوالدية  التنشئة  أسلوب  مفهوم  إىل 
لذلك  النفسية؛  حاجاته  أو  برغباته  االهتمام  وعدم  الطفل  مع  الشديدة  واملحاسبة  والعقاب  التهديد  أساليب 
فاألطفال الذين ينشؤون يف األرس املتسلطة يتعرضون أكثر من غريهم للضغوطات النفسية. كذلك يتصف األب 
السلطوي برتكيزه فقط عىل التحصيل الدرايس لألوالد وإنجازهم األكاديمي دون مراعاة ملشاعرهم؛ مما يؤدي  
إىل قلق الطالب وشعوره بالتوتر حول واجباته املنزلية وأدائه املدريس بسبب السيطرة املبالغة يف األرسة. وقد 
 (Bakhla, et al., 2013; Butnaru, 2016; Smith & اتفقت هذه النتيجة مع العديد من الدراسات السابقة

  .(lin &  Lain, 2010) بينما اختلفت هذه النتائج مع دراسة لن ولني ،Renk, 2007)
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التوصيات:

التوعية بأهمية الدور الرتبوي للوالدين يف توفري املناخ الصحي لألوالد، وإبراز أهمية دور األرسة يف مراعاة . 1
قدرات األوالد وحاجاتهم النفسية، مما يضمن عدم تعرضهم ألي ضغوطات نفسية فيما يتعلق بالواجبات 

املنزلية أو األنشطة املدرسية. 

الواجب . 2 وضع  من  الهدف  كتحديد  املنزلية  للواجبات  املعلمني  بممارسات  يتعلق  فيما  واضحة  آلية  إيجاد 
مع  الفعال  والتواصل  املنزلية  الواجبات  كثافة  من  والتقليل  إعداده،  عند  الفردية  الفروق  ومراعاة  املنزيل، 

األرسة حول الواجبات املنزلية.

املقرتحات: 

إعادة تطبيق البحث عىل عينة يف مرحلة دراسية متقدمة (حلقة ثانية، وما بعد األسايس). . 1

واملستوى . 2 للوالدين،  التعليمي  كاملستوى  أخرى  ديموغرافية  متغريات  إضافة  مع  البحث  تطبيق  إعادة 
االقتصادي لألرسة، ونوع التعليم (مدارس خاصة، مدارس حكومية).
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