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التنبؤ بإدارة الواجبات املنزلية من خالل مستوى التدفق النفيس
والتسويف األكاديمي لدى طلبة الحلقة الثانية بسلطنة ُعمان

عفراء بنت يوسف الرياميةفهيمة بنت حمد السعيدية
وزارة الرتبية والتعليم، سلطنة ُعمانوزارة الرتبية والتعليم، سلطنة ُعمان

امللخص:

تُعد الواجبات املنزلية جزء مهم من العملية الرتبوية، فهي أداة فعالة ملساعدة الطلبة عىل اكتساب العديد من 
الخربات واملهارات كااللتزام وتحمل املسؤولية وإدارة الوقت والتعلم الذاتي واالستقاللية، إال أن بعض الطلبة قد يواجهون 
بعض املشكالت يف االلتزام بإنجاز املهام املدرسية راجعة إىل تدني دافعيتهم أو قدرتهم عىل إدارة الوقت أو لعوامل راجعة 
إىل األرسة وبيئة االستذكار؛ حيث تتأثر قدرة الطلبة عىل التعامل مع هذه املؤثرات أو ما يعرف إدارة الواجبات بالعديد 
من العوامل واملتغريات، وهذا ما هدفت الدراسة الحالية للكشف عنه من خالل التعرف عىل طبيعة العالقة التنبؤية بني 
إدارة الواجبات املنزلية والتدفق النفيس والتسويف األكاديمي لدى طلبة الحلقة الثانية، ودراسة الفروق يف استجابات 
 (15  –  12) بني  ما  أعمارهم  تراوحت  وطالبة  طالب   (300) من  الدراسة  عينة  تكونت  والجنس.  للصف  تبعاً  الطلبة 
من طلبة الصفوف (7-9) ، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من محافظتي شمال وجنوب الباطنة ومحافظة  عاماً 
الداخلية ومحافظة مسقط، وتوصلت النتائج إىل إمكانية التنبؤ ببعض أبعاد إدارة الواجبات املدرسية من خالل متغريات 
الدراسة. ويف ضوء هذه النتائج تويص الباحثتان بالعمل عىل بناء برامج إثرائية إرشادية لتنمية مستوى إدارة الواجبات 
املدرسية، من خالل إكساب الطلبة مهارات إدارة وتنظيم الوقت والتحكم باملشاعر ورفع مستوى التدفق النفيس لديهم 

والتخلص من املظاهر الدالة عىل  التسويف األكاديمي.

الكلمات املفتاحية: إدارة الواجبات املنزلية، التدفق النفيس، التسويف األكاديمي، التنبؤ، سلطنة ُعمان.
Predicting of homework management from level of psychological flow and Academic 

Procrastination among students of the second cycle in the Sultanate of Oman
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Abstract:

 Homework is an important part of the educational process, as it is an effective tool to help students 
gain many experiences and skills such as commitment and responsibility, time management, self-learning 
and independence. However, some students may face problems related to comittment in accomplishing 
school assignments due to their low motivation or inability to manage time or factors attributed to family 
and study environment. The ability of students to deal with these factors or what is known as homework 
management is affected by many variables, and this is what the current study aimed to identify the rela-
tionship between homework management and  psychological flow and academic procrastination among 
the second cycle students. The sample of the study consisted of 300 male and female students whose 
ages ranged between (12 - 15) years from grades 7-9, who were randomly selected from the governor-
ates of North and South Al Batinah, Al Dakhiliya and Muscat Governorate. The study concluded that the 
possibility of predicting some dimensions of homework management through study variables. In light of  
these results, the researcher recommend that working to develop training programs to develop the level of 
homework management, by providing students with skills of managing, organizing time, controlling feel-
ings, raising the level of psychological flow and decreasing signs that indicating academic procrastination.

Keywords: Homework Management, Psychological Flow, Academic Procrastination, Prediction, Sultan-
ate of Oman.
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املقدمة:

تتعداه  بل  املدريس،  املحيط  داخل  التعلم  عىل  تقترص  ال  مستمرة  عملية  والتعليم  التعلم  عمليتي   تعترب 
وعىل  انتشاراً.  الالصفية  التعلم  أدوات  أهم  أحد  تعد  التي  املنزلية  الواجبات  إسرتاتيجية  باستخدام  خارجه  إىل 
الرغم من أن كثرياً من أولياء األمور واملعلمني والطلبة غالبًا ما يكونون غري راضني عن الدرجة التي تدعم بها 
الواجبات املنزلية التعلم (Murphy et al., 2020)، إال أن املناقشات الحالية حول التعليم ركزت عىل أن زيادة 
زمن التعلم يف املدارس، وزيادة الواجبات املنزلية، واالختبارات ستمكن الطلبة من التعامل مع تحديات القرن 
الحادي والعرشين بفاعلية (Jamal & Rizvi, 2021)؛حيث تؤدي الواجبات املنزلية دور فعال يف ترسيخ ما تم 
تعلمه داخل الصف، وتطوير مهارات وخربات الطلبة، والتشجيع عىل التعلم الذاتي واالنضباط، واالستقاللية، 
واالعتماد عىل النفس، وحل املشكالت. تعرف الواجبات املنزلية بأنها جميع املهام واألنشطة التي يسند املعلم 
يسند  التي  الشفهية  أو  الكتابية  األنشطة  من  مجموعة  وهي   ،(Planchard et al., 2015) إنجازها  للطلبة 
كما   .(Ergen & Durmuş, 2021) الطلبة  تطور  لضمان  وخارجها  املدرسة  داخل  تنفيذها  للطلبة  املعلمون 
يمكن تعريفها بأنها مجموعة من األنشطة التي يضعها املعلم للطلبة لغرض الوصول ألهداف محددة، ويتم 

إنجازها من قبل الطلبة أنفسهم خارج وقت الحصص الدراسية.

دور  للطلبة  يجعل  املدرسية  البيئة  خارج  تؤدى  التي  التعلم  أشكال  كأحد  املنزلية  الواجبات   ولطبيعة 
أو  التخطيط  الطلبة  عىل  يفرض  كما  وإنجازه،  بالعمل  للبدء  املناسب  واملكان  والزمان  الوقت  تحديد  يف  نشط 
إدارة للعوامل -الذاتية أو الخارجية- املؤثرة عىل إنجاز الواجبات للوصول للمستوى املطلوب من اإلنجاز؛ حيث 
أشار زو (Xu, 2008b) إىل أن التحكم يف الجهد عند التنقل يف أداء الواجبات املنزلية، يتطلب من الطلبة عادًة 
التخطيط وتنظيم مساحة العمل، والرتكيز والحفاظ عىل مستوى من الدافعية، واالستمرار يف املهام الصعبة، 
 (Homework والتعامل مع املشاعر غري املرغوبة. يشار لهذه الجهود التي يبذلها الطلبة بإدارة الواجبات املنزلية
(Management التي يمكن تعريفها بأنها قدرة الطلبة عىل التحكم يف العوامل الذاتية، والعوامل البيئية؛ بهدف 

إنجاز الواجبات يف الوقت املحدد، وباملستوى املطلوب.

 يستخدم الطلبة يف إدارة الواجبات املنزلية مجموعة من اإلسرتاتيجيات، التي تم استخدامها يف قياس 
مستوى الطلبة يف إدارة الواجبات املدرسية، كإدارة الوقت، والدافعية، والتحكم باملشاعر، وتركيز انتباه، وتنظيم 
 Xu, 2004, 2008b, 2008c; 2009; Xu & Corno, 2003, بيئة االستذكار، والبيئة األرسية (املجينية، 2011؛
Xu et al., 2015 ;2006). يتمثل التحكم باملشاعر يف تنظيم املشاعر اإليجابية، وتقليل العواطف غري السارة 
أثناء أداء الواجبات، أما تركيز االنتباه فيشري إىل تجاهل كافة العنارص املشتتة لالنتباه كالضوضاء، واألحاديث 
الجانبية، واألنشطة املحببة كتصفح اإلنرتنت، والزيارات االجتماعية وغريها، أما إدارة الوقت فتقتيض تحديد 
األولويات، والتنظيم، واالنتهاء من الواجبات يف الوقت املحدد لها، يف حني تشري الدافعية ملحاول الفرد الحفاظ 
عىل مستوى معني من اإلنجاز؛ من خالل التشجيع الذاتي، وإيجاد املحفزات الذاتية لالستمرار يف العمل وعدم 
توفري  مع  الواجبات،  إلنجاز  املحدد  املكان  تهيئة  فتقتيض  االستذكار  بيئة  تنظيم  أما  للصعوبات،  االستسالم 
كافة األدوات واملستلزمات، يف حني تشري البيئة األرسية للظروف االجتماعية واالقتصادية،  ومدى توفر الدعم، 

والتشجيع، واملساعدة، أو عدمه من األفراد املحيطني بالفرد.
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تركيز  محط  كانت  ما  غالبًا  أنها  إال  املنزلية؛  الواجبات  حول   والتوقعات  اآلراء  تباين  من  الرغم    وعىل 
 (Emerson & Mencken, الطلبة عىل  املنزلية  الواجبات  إكمال  فوائد  دراسة  خالل  من  األكاديميني؛  الباحثني 
 ،2011; Grodner & Rupp, 2013; Kitsantas, & Zimmerman, 2009; Trost & Salehi-Isfahani, 2012)
 (Saban, 2013; Xu, املدرسية  بالواجبات  للقيام  بالطلبة  تدفع  التي  األسباب  أو  التوجهات  عىل  والتعرف 
 (Ramdass & Zimmerman, 2011; Ryan & Hemmes, 2005; 2005، ودراسة العوامل املؤثرة يف إنجازهاb)
املمارسات  باقي  من  -أكثر  املنزلية  الواجبات  إنجاز  يتأثر  حيث  (Trautwein et al., 2006; Xu, 2005a؛ 
 (Cooper, 1989 cited in Xu et al., واملعقدة  املتداخلة  واملتغريات  العوامل  من  بالعديد  األخرى-  التعليمية 
الصفية (مثل  والبيئة  منه)،  والغرض  املنزيل  الواجب  نوع  املنزلية (مثل  الواجبات  بخصائص  كتأثره  (2015؛ 
توفري املواد)، والعوامل االجتماعية (مثل البيئة املنزلية ومشاركة األرسة)، واملتابعة الصفية (مثل مالحظات 
املنزلية،  الواجبات  إدارة  عىل  تؤثر  التي  والبيئية  الذاتية،  العوامل  من  وغريها   ،(Xu et al., 2015) املعلمني) 

وينظر لها كتحديات تستدعي مساعد الطلبة للتغلب عليها.

للواجبات  النهائية  باملواعيد  لاللتزام  الوقت  إدارة  كيفية  هو  الطلبة  يواجه  الذي  الشائع  التحدي  ولعل 
املنزلية وتجنب التأجيل حتى اللحظة األخرية (Corno, 1996 cited in Xu, 2013; Muljana et al., 2021)؛ 
حيث يعد التأجيل املستمر للمهام األكاديمية من املشكالت الشائعة لدى الطلبة؛ حيث تشري دراسة روزاريو 
الطلبة،  بعض  لدى  اليومية  األنشطة  جميع  يف  يحدث  قد  التأجيل  أن  إىل   (Rosario et al., 2009) وزمالءه 
وأشارت دراسة القدح وزمالؤه (AlQudah et al., 2014) إىل أن %83 من الطلبة أظهروا مستوى متوسط من 
التأجيل للمهام عن موعدها املحدد. ويالحظ أن تأجيل أداء الواجبات املدرسية من أكثر أشكال التأجيل تكراًرا 
لطبيعة الواجبات املنزلية التي تؤدى خارج وقت الدوام املدريس، مع تكرارها بشكل يومي ويف أكثر من مادة 
مصطلح  الرتبوي  النفس  علم  يف  واملهام  للواجبات  املستمرة  التأجيل  عملية  عىل  ويطلق  األحيان،  من  كثري  يف 

 .Academic Procrastination التسويف األكاديمي

للمهام  مربر  وغري  رضوري  غري  تأخري  بأنه   Academic Procrastination األكاديمي التسويف  يعرف 
الدراسية، ويعرفه سينكال وجوليان وجواي (Senécal et al., 2003) بأنه ميل غري منطقي للتأخري يف البدء 
أو إكمال املهام األكاديمية، ويرى موستيكا (Mustika, 2017) أن التسويف مثلما هو تأجيل متعمد للمهام 
األكاديمية يف بعض األحيان، فهو أيضاً تجنب إنجاز الواجبات بسبب عدم الرضا عن املهام والخوف من الفشل 
يف إنجازها، وأشار إليه حسني وسلطان (Hussain & Sultan, 2010) بأنه أحد املمارسات الشائعة لدى الطلبة 
املتمثلة يف تأخري إعداد، وتقديم واجباتهم، وعروضهم التقديمية، واستكمال املشاريع، والتحضري لالمتحانات، 
والذي قد يكون مقصوًدا أو غري مقصود عرضيًا أو معتاًدا. ويعرفه سحلول (2014) بأنه تأجيل قيام الطلبة 
الشهرية  االمتحانات  بمواعيد  االلتزام  وعدم  املحدد،  الوقت  يف  إكمالها  عدم  أو  املدرسية،  واألنشطة  للواجبات 
األكاديمية،  الضغوطات  عىل  التغلب  خاللها  من  يتم  مؤقتة  حيلة  أنه  عىل  التسويف  إىل  ويشار  كما  والعملية، 

واستبدالها بمهام ترفيهية (آل جبري، 2011).

 (Rothblum et ويلجأ الطلبة للتسويف املهام لعدة أسباب حيث توصل روثبلوم وسليمان وموراكامي
(al., 1986 إىل أن التسويف األكاديمي ظاهرة معقدة، ذات مكونات معرفية وعاطفية وسلوكية، وهذا ما أشار 



العدد 92 سبتمرب 2022مجلة الطفولة العربية التنبؤ بإدارة الواجبات املنزلية من خالل مستوى التدفق...

٨٦

إليه عبد الله (2007) يف سياق دراسته ملحددات التسويف األكاديمي من أنه متغري متعدد األبعاد، وتتلخص 
املكونات املعرفية املؤدية للتسويف األكاديمي يف األفكار الالعقالنية عن الذات وقدراتها، والخوف من الفشل، 
واإلعزاءات السلبية، والتقييم السلبي للذات، والسعي للكمالية املبالغ فيها، كما أن بعض املظاهر السلوكية 
للمهام،  املتكرر  التسويف  إىل  تؤدي  قد  املهام  إتمام  قبل  التوقف  أو  املحاولة،  وتجنب  واالنسحاب،  كاإلحجام، 
واألحداث،  للمواقف  التشاؤمية  والنظرة  واالكتئاب،  كاإلحباط،  السلبية  فاملشاعر  االنفعالية  الناحية  من  أما 
والخوف، والقلق، قد تعيق عملية التعلم، وتؤدي بالفرد إىل التسويف، كحماية للذات من الظهور بمظهر الفشل.

يف  البدء  إىل  الطلبة  التجاه  نظًرا  األداء؛  ضعف  هي  شيوعاً  األكاديمي  التسويف  أعراض  أكثر  أن  يالحظ 
 (Mustika, وقت متأخر؛ حيث ال يتبقى لدى الطلبة الوقت الكايف ألداء املهام باملستوى الذي تسمح به قدراتهم
 (Azar, 2013; Balkis & Erdinç, 2017; 2017، لهذا يؤثر التسويف األكاديمي سلباً يف التحصيل األكاديمي)
مع  (Kim & Seo, 2015; Lakshminarayan et al., 2013; Rotenstein et al., 2009، كما ويرتبط عكسياً 
التكيف النفيس للطلبة (Balkis, 2013)، ورضاهم عن الحياة األكاديمية (Balkis & Erdinç, 2017)، والصحة 
 ،(Soysa & Weiss, 2014) االختبار قلق  من  يزيد  أنه  إىل  باإلضافة   ،(Stead et al., 2010) لألفراد النفسية 
والضغوط النفسية (Stead et al., 2010)، وتدني تقدير الذات (Tuckman, 2002) لدى الطلبة، كما أنه يؤثر 
عىل اإلنتاج وتعامل الطلبة مع متطلبات الحياة؛ مما يفقدهم القدرة عىل تنظيم الوقت، فالطلبة املسوفني هم 

أكثر شعوراً بالتعاسة؛ نتيجة إلضاعتهم للوقت (الشواورة، 2015).

ويف ضوء تعريف التسويف األكاديمي ومكوناته املعرفية والعاطفية والسلوكية يمكننا تفسري حدوث 
سلوك التسويف األكاديمي لدى بعض الطلبة دون غريهم من منظور نظرية العالج العقالني االنفعايل؛ بأنه 
راجع إىل األفكار واملعتقدات الالعقالنية التي يكونها الفرد عن نفسه بعدم امتالكه للمهارات والقدرات التي 
تمكنه من إنجاز املهام بنجاح، أو الخوف من عدم تحقيق توقعات اآلخرين فيلجأ للتسويف كوسيلة إلخفاء 
الفشل (Sadeghi et al., 2011)، كما يمكن تفسري حدوث التسويف يف ضوء نظرية التعلم االجتماعي وفقاً 
لباندورا (Bandura, 2006) كإضطراب يف عالقات الفرد االجتماعية، خاصة يف املواقف التي يشعر فيها الفرد 
بالتقييم السلبي من قبل اآلخرين، كاملعلمني أو الوالدين خاصة مع إدراكه بأن أداءه يف املهام املسندة إليه أقل 

من املتوقع.

وتظهر أهمية دراسة التسويف األكاديمي ملا يمثله من داللة ومؤرش عن الكيفية التي يدير بها الطلبة 
أوقاتهم، وإنجازهم للمهام خاصة الواجبات املنزلية التي تفرض طبيعتها أن تؤدى خارج البيئة املدرسية بعيداً 
مع  الطلبة  تعامل  عىل  املستمر  التسويف  يؤثر  وكيف  املبارشة،  ومتابعتهم  واملعلمات  املعلمون  توجيهات  عن 
املهام واألنشطة وقدرتهم عىل إنجاز الواجبات املنزلية عىل أكمل وجه، ففي حني تعترب إدارة الواجبات املنزلية 
فشل  أشكال  أحد  األكاديمي  التسويف  يعترب  املقابل  يف   ،(Uw & Xu, 2013) ذاتيًا املنظم  التعلم  أشكال  أحد 
التعلم املنظم ذاتيًا، التي تؤثر عىل استجابات الطلبة السلوكية واالنفعالية واملعرفية، والتي تؤثر بدورها عىل 
قدرة الطلبة يف التعامل مع املنبهات الخارجية والبيئة املحيطة وإدارة الوقت والدافعية واالنفعاالت خالل أداء 
املهام والواجبات املنزلية، وهذا ما يعطي أهمية لدراسة التسويف األكاديمي بالربط بينه وبني إدارة الواجبات 

املنزلية.
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وكما يتم االهتمام بالعوامل التي تؤثر سلباً عىل أداء املهام والواجبات املنزلية، ففي املقابل ينبغي كذلك 
تسليط الضوء عىل العوامل اإليجابية التي تزيد من فاعلية الطلبة أثناء مواقف اإلنجاز، خاصة تلك التي يؤدي 
فيها الطلبة بانغماس واندماج تام، وتركيز عايل وبحافز ذاتي دون انتظار منافع خارجية، لذا ظهر اهتمام 
بالحالة القصوى من االستمتاع باألداء املقرتنة بالدافعية العالية لإلنجاز، وفقدان الوعي بالذات أثناء أداء املهام 
يعرف بالتدفق  ما  أو  واالنفعاالت،  إدارة عالية للوقت  األهداف مع  يف  بوضوح  واملصحوبة  املنزلية،  والواجبات 

.Psychological Flow النفيس

النفيس  علم  يهتم  التي  الحديثة  النفسية  املتغريات  من   Psychological Flow النفيس  التدفق  يعترب 
اإليجابي  Positive Psychology بدراستها والتي ترتبط بعمليتي التعلم والتعليم تؤثر وتتأثر بها، حيث يرتبط 
والفاعلية  والدافعية،  الوقت،  وإدارة  القرارات،  اتخاذ  عىل  والقدرة  بالنفس،  والثقة  بالتفاؤل،  املصطلح  هذا 
الذاتية، والشعور باملتعة، والسعادة، واإلبداع (أبو حالوة، 2013)، كما أنه مرتبط باملثابرة، والرضا عن الذات، 
والفاعلية اإليجابية، والرضا عن الحياة (حجازي، 2012)، عرفه تشيكزنتميهايل Csikszentmihalyi بأنه حالة 
 ،(Rogatko, 2009) ينغمس فيها الفرد كلياً يف أداء مهمة ما، تتناسب فيها مهاراته مع التحديات التي تواجهه
أما البهاص (2010) فأشار إليه عىل أنه خربة مثالية optimal experience تحدث لدى األفراد من وقت ألخر، 
عند إنجاز املهام بأقىص درجات األداء، يصاحبها شعور باالستغراق التام، ونسيان الذات، مع انخفاض الوعي 

بالزمان واملكان والشعور باملتعة يف األداء. 

مكونات  تسع   (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2009, 2014) وسيكزينتميهايل  ناكامورا  وحدد 
 merging actions and األداء  يف  االندماج  هي  النفيس  التدفق  لخربة  الفرد  دخول  يضمن  بحدوثها  رئيسية 
 ،  concentration on task at hand املهمة عىل  التام  والرتكيز   ،  clear goals األهداف ووضوح   ،awareness
 challenge skill والتوازن بني التحدي واملهارة ، unambiguous feedback والتغذية الراجعة املبارشة والفورية
 ،  autotelic experienceالذاتي واالستمتاع   ،  Loss of self–consciousness بالذات الوعي  وفقدان   ،balance
transfor-وتبدل إيقاع الزمن أو تشوه اإلحساس بالوقت ، sense of control واإلحساس بالسيطرة والتحكم

 (Nakamura & Csikszentmihalyi, كل هذا يجعل من التدفق النفيس تجربة ذاتية التحكم ،.mation of time
(2005؛ ويتحقق التدفق بالتوازن األمثل بني املهارة واملهمة أو التحدي، فاملهارة العالية والتحدي العايل املناسب 
هو الوضع الذي يعزز التدفق النفيس، يف حني تؤدي املهارة املنخفضة والتحدي املنخفض إىل الالمباالة، ويقود 
بامللل  الشعور  فريافقهما  العالية  واملهارة  املنخفض  التحدي  أما  القلق،  إىل  املنخفضة  واملهارة  العايل  التحدي 

. (Shernoff & Csikszentmihalyi cited in Nakamura & Csikszentmihalyi, 2009)

وبالنظر إىل التعريفات التي اهتمت بتوضيح مصطلح التدفق النفيس واألبعاد املكونة له، توصل أیوب، 
إىل  وحليم، 2018)  الفتاح  عبد  يف  املذكور   ،  de Manzano et al.) وزمالءه  مانزانو  ودي  والبديوي (2017)، 
أن التدفق النفيس من املتغريات املركبة متعددة الجوانب التي تتضمن بطبيعتها عىل مفاهيم نفسية أخرى، 
حيث يتكون التدفق النفيس من جانب انفعايل إيجابي يركز عىل الشعور بالرسور والبهجة والسعادة واملتعة، 
وجانب معريف يتضمن عمليات تتعلق باإلدراك واالنتباه والرتكيز واالندماج واليقظة العقلية. تساعد الجوانب 
االنفعالية واملعرفية املكونة لتدفق النفيس عىل وصول الطلبة ملستويات من االندماج، والفعالية القصوى يف 



العدد 92 سبتمرب 2022مجلة الطفولة العربية التنبؤ بإدارة الواجبات املنزلية من خالل مستوى التدفق...

٨٨

األداء خالل إنجاز املهام األكاديمية، والتي تنعكس عىل أدائهم أثناء الحصص الدراسية واالختبارات والواجبات 
املنزلية التي تأخذ حيز واسع من وقت الطلبة بشكل شبه يومي.

ويف ضوء هذه األبعاد تظهر األهمية الدافعية واالنفعالية للتدفق النفيس، فمن الناحية االنفعالية ينطوي 
التدفق النفيس عىل االستمتاع يف أداء املهام، مما يجعل الطلبة يستمرون يف اإلنجاز واملحاولة بحب ورغبة يف 
التطوير واإلجادة، أما الجانب املعريف فيظهر من خالل اكتسابهم ملهارات وخربات جديدة ممكن أن تكون مبنية 
عىل مهارات سابقة أو ممهدة ملهارة الحقة (محمود، 2018). ويظهر تأثري الجوانب االنفعالية للتدفق النفيس 
من خالل استمرار الطلبة يف إنجاز الواجبات املنزلية بمستوى من اإلتقان، والدافعية، والرتكيز، واإلدارة املثىل 
املعريف الهدف من الواجبات  للوقت واإلمكانيات املتوفرة من حولهم، يف حني يحقق الطلبة من خالل الجانب 
املنزلية بالربط بني ما تم تعلمه بتعلم جديد للوصول ملستوى من اإلتقان بتعلم مهارات جديدة أو البناء عىل 
حول  الطلبة  معتقدات  عىل  لتؤثر  واملعرفية  الوجدانية  املكونات  تتفاعل  نهائية  وكمحصلة  سابقة،  مهارات 
بإدارة  يعرف  ما  أو  الواجبات  إلنجاز  املنظمة  اإلسرتاتيجيات  وإدارة  التحكم،  عىل  وقدرتهم  الذاتية،  كفاءتهم 

الواجبات املنزلية بالشكل املطلوب.

ويشري حجازي (2012) إىل أن هناك عوامل مختلفة تؤدي إىل تطور حالة التدفق النفيس لدى الطلبة مثل 
األرسة من خالل ما تقدمه من رعاية ومحبة وتنمية لالستقاللية وروح التجريب واملثابرة، واملدرسة من خالل 

احرتام ميول الطالب وتقدير نجاحاته، وحاجته لالستقالل، والسيطرة وإحساس باملكانة، كما أشار كل من 
ابن الشيخ (2015) أن هناك مسببات تجعل بعض الطلبة عىل استعداد لدخول حيز التدفق النفيس بينما تجعل 
االجتماعي  التنظيمية (كاملناخ   املوارد  وتوفر  الشخصية،  والسمات  البيئة،  مثل  ذلك،  عن  بعيد  اآلخر  البعض 

ووضوح األهداف)، واملوارد الشخصية (الكفاءة الذاتية)، ويرى جوملان (املذكور يف ابن الشيخ، 2015) إىل أن 
تباين خربة التدفق لدى الطلبة ترجع إىل اختالف درجة وشدة الرتكيز واالنتباه أثناء إنجاز املهام.

وعىل الرغم من االهتمام بدراسة حالة التدفق النفيس بالربط بينها وبني العديد من املتغريات اإليجابية 
إىل  األدبيات  تشري  لم  املصطلح  هذا  لحداثة  أنه  إال   ،(2017 جريش،  2019؛  العطار،  2016؛  وخلف،  (عبده 
نظريات مفرسة لحدوثه واملتوفر من أبحاث يركز عىل أن حالة الرتكيز التام أثناء إنجاز املهام هو جوهر حالة 
التدفق النفيس لدى األفراد (غريب، 2015)، وهذا ما يوجد أهمية للربط بني التدفق النفيس وبعض املتغريات 
النفسية والرتبوية األخرى للتعرف عىل ماهية هذا املصطلح وتأثريه يف العمليات النفسية واملعرفية التي تحدث 
لدى املتعلمني خالل مواقف اإلنجاز مثل إدارة الواجبات املنزلية، وال سيما أن مصطلح إدارة الواجبات املنزلية 
يتضمن عىل عمليات أخرى بعضها يتعلق باملتعلم نفسه كالدافعية والرتكيز وإدارة الوقت والتحكم باملشاعر 

واالنفعاالت، واآلخر يختص بالبيئة املحيطة من حوله كتنظيم بيئة االستذكار والبيئة االجتماعية. 

وبتتبع الدراسات السابقة نالحظ عىل الرغم من تناول متغريات الدراسة من قبل العديد من الباحثني؛ 
إال أن ما تم التوصل إليه -يف حدود إطالع الباحثتان- لم يجمع املتغريات الحالية يف دراسة واحدة، كما لم يتم 
تناول دراسة تأثري التدفق النفيس والتسويف األكاديمي يف إدارة الواجبات املنزلية يف دراسات منفصلة، وما تم 
أو  بها،  املؤثرة  العوامل  وبعض  املنزلية  الواجبات  إدارة  دراسة  تناول  الباحثتان-  إطالع  حدود  إليه -يف  التوصل 
دراسة تأثري التدفق النفيس والتسويف األكاديمي يف بعض املتغريات ذات الصلة باملواقف األكاديمية  واإلنجاز 
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املدريس. كدراسة يانغ وتو (Yang & Tu, 2020) التي هدفت للتحقق من العالقة بني التحصيل الدرايس للطلبة، 

املشتتات  مع  والتعامل  الوقت  وإدارة  البيئة  املنزلية (ترتيب  الواجبات  إدارة  وإسرتاتيجيات  والجنس،  والصف، 
 .(9 و   8 و   7) الصفوف  طلبة  من  صينياً،  وطالبة  طالباً   (305) لدى  املشاعر)  يف  والتحكم  الدافعية  ومراقبة 
أظهرت النتائج عدم وجود ارتباط بني الصف والجنس بإسرتاتيجيات إدارة الواجبات املنزلية. كما بينت النتائج 
أن الطلبة املتفوقون مقارنة بالطلبة ذوي اإلنجازات املنخفضة أكثر عرضة لرتتيب البيئة وإدارة الوقت والتعامل 
مع املشتتات ومراقبة الدافعية والتحكم يف املشاعر السلبية. وسعت دراسة املسما وآخرون (2019) التي هدفت 
من  وطالبة  طالباً  لدى (178)  النفيس  التدفق  مستوى  خالل  من  اإلنجاز  بدافعية  التنبؤ  إمكانية  عىل  للتعرف 
من  اإلنجاز  بدافعية  املوجب  االتجاه  يف  التنبؤ  إلمكانية  النتائج  وتوصلت  الكويت،  بدولة  الثانوية  املرحلة  طلبة 
خالل بعد التوازن بني التحدي واملهارة، وبعد تركيز االنتباه، وبعد التغذية الراجعة املبارشة، وبعد االستمتاع ومن 
خالل الدرجة الكلية للتدفق النفيس، يف حني لم تكشف النتائج تأثري لبعد فقدان الشعور بالوقت والوعي الذاتي 

يف دافعية اإلنجاز.

يف حني أجرى محمود (2018) دراسة هدفت للتعرف عىل العالقة بني التدفق النفيس ومستوى الطموح 
لدى (130) طالب وطالبة بجامعة عني شمس، توصلت النتائج لعدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى للجنس 
دالة  ارتباطية  عالقة  لوجود  النتائج  أشارت  النفيس،كما  التدفق  ملقياس  الكلية  الدرجة  ويف  األبعاد  جميع  يف 
وتوصلت  للطلبة.  الطموح  مستوى  مع  للمقياس  الكلية  والدرجة  النفيس  التدفق  أبعاد  جميع  بني  إحصائياً 
دراسة الرفاعي  (2018) التي اهتمت بالكشف عن إمكانية التنبؤ  بالتوافق املدريس من خالل التفكري اإليجابي 
يف  تأثري  النتائج لوجود  أشارت  جدة،  بجامعة  العايل  الدبلوم  طالبات  من  طالبة   (210) لدى  النفيس  والتدفق 
االتجاه املوجب ألبعاد التدفق النفيس كمتغريات املستقلة(الرتكيز يف األداء، واإلحساس بالتحكم واالنضباط) يف 
التوافق املدريس، يف حني ملتكشف النتائج تأثري أبعاد (توازن املهارة مع التحدي، واندماج الوعي باألداء، األهداف 
يف  اإليجابية)  الذاتية  والخربة  الوقت،  وتحول  الذاتي،  الوعي  وفقدان  الواضحة،  الراجعة  والتغذية  الواضحة، 
التوافق املدريس، كما أظهرت النتائج باستخدام تحليل االنحدار البسيط إمكانية التنبؤ بالتوافق املدريس من 
التوافق  يف  التباين  من   (65,7) تفسري  يف  النفيس  التدفق  ساهم  حيث  النفيس؛  للتدفق  الكلية  الدرجة  خالل 
النفيس. وهدفت دراسة كل من ميسون وآخرون (2018) للتعرف عىل نسبة انتشار التلكؤ األكاديمي (التسويف 

من  وطالبة  طالب  من (100)  تكونت  عينة  عىل  املتغريات،  بعض  ضوء  يف  الجامعيني  الطالب  لدى  األكاديمي) 
جامعة قاصدي مرباح رقلة، أشارت النتائج إىل ارتفاع نسبة انتشار التلكؤ األكاديمي لدى العينة، وعدم وجود 
فروق دالة إحصائياً تبعاً الجنس، وأشار الباحثون إىل أن انتشار التسويف األكاديمي يعد مؤرشاً لضعف مهارة 

إدارة الوقت.

وأشارت دراسة أوكاك وبويرا  (Okace & Boyraz, 2016) للعالقة بني التسويف األكاديمي وإدارة الوقت 
التسويف  من  معتدل  مستوى  وجود  إىل  النتائج  توصلت  حيث  إكرساي،  جامعة  طالب  من  طالباً  لدى (332) 
وكشفت  الوقت.  وإدارة  التسويف  بني  وعكسية  متوسطة  عالقة  وجود  إىل  النتائج  أظهرت  كما  األكاديمي، 
التنظيم  فشل  من  كل  بني  العالقة  عىل  للتعرف  هدفت  التي   (Duru & Balkis, 2016) وبلكيس دورو  دراسة 
وطالبة  طالباً   (328) لدى  األكاديمية  الحياة  عن  والرضا  العاطفية  والرفاهية  األكاديمي  والتسويف  الذاتي 
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من طلبة جامعة باموكايل من خالل اقرتاح نموذجني للعالقة بني املتغريات، أظهرت النتائج يف النموذج األول 
كما  األكاديمية،  الحياة  عن  والرضا  الذاتي  التنظيم  فشل  بني  العالقة  يف  وسيط  دور  األكاديمي  للتسويف  أن 
السلبية  العاطفية  والرفاهية  الذاتي  التنظيم  فشل  بني  العالقة  يف  وسيط  دور  أيضاً  األكاديمي  للتسويف  كان 
واإليجابية، كما أشارت النتائج يف النموذج الثاني لتوسط التسويف األكاديمي العالقة بني الرفاهية العاطفية 
اإليجابية والرفاهية العاطفية السلبية، وتوسط التسويف األكاديمي العالقة بني الرفاهية العاطفية اإليجابية 

والرضا عن الحياة األكاديمية.

وأجري سويسا وويس (Soysa & Weiss, 2014) دراسة هدفت للتعرف عىل الدور الوسيط للتسويف 
األكاديمي يف العالقة بني أنماط التنشئة الوالدية وقلق االختبار (السلوكي واملعريف) لدى (206) طالب وطالبة 
من الطلبة الجامعيني، حيث أشارت الدراسة لوجود تأثري مبارش ودال إحصائياً يف االتجاه املوجب من التسويف 
يف  وسيط  دور  األكاديمي  للتسويف  أن  الدراسة  توصلت  كما  واملعريف)،  االختبار (السلوكي  قلق  يف  األكاديمي 
 (Duru & Balkis, 2014) العالقة بني أنماط التنشئة الوالدية وقلق االختبار. وهدفت دراسة دورو وبلكيس
األكاديمي  واإلنجاز  الذات  واحرتام  األكاديمي  والتسويف  بالنفس  الثقة  عدم  من  كل  بني  العالقة  عن  للكشف 
لدى عينة مكونة من (261) طالباً وطالبة من جامعة باموكايل، أظهرت النتائج أن للتسويف األكاديمي تأثري 
مبارش يف االتجاه العكيس يف كل من التحصيل الدرايس واحرتام الذات، كما أن للتسويف األكاديمي دور وساطة 

جزئي يف العالقة بني عدم الثقة بالنفس وتقدير الذات، ولها دور وساطة كيل يف العالقة بني عدم الثقة بالنفس 
واإلنجاز األكاديمي. وبحثت دراسة بلكيس (Balkis, 2013) تأثري التسويف األكاديمي يف اإلنجاز األكاديمي 
بوجود كل من املعتقدات العقالنية والرضا عن الحياة األكاديمية كمتغريات وسيطة لدى (290) طالب وطالبة 
من الطلبة الجامعيني. أظهرت النتائج أن التسويف األكاديمي أثر سلبًا يف املعتقدات العقالنية حول الدراسة، 
غري  تأثري  األكاديمي  للتسويف  أن  النتائج  أظهرت  كما  األكاديمي،  واإلنجاز  األكاديمية،  الحياة  عن  والرضا 

مبارش يف اإلنجاز األكاديمي مروراً بالرضا عن الحياة األكاديمية واملعتقدات العقالنية حول الدراسة.

وهدفت دراسة يو وزو (Uw & Xu, 2013) للتنبؤ بإدارة الواجبات املنزلية لدى (866) من طالب الصف 
الثامن، و(745) من طلبة الصف الحادي عرش، أشارت النتائج إىل أن إدارة الواجبات املنزلية ارتبطت إيجاباً 
باالتجاهات نحو الواجبات، واالستمتاع بالواجبات املنزلية، وتعليقات املعلمني، واملساعدة العائلية يف الواجبات 
املنزلية، يف حني ارتبطت إدارة الواجبات املنزلية سلباً بالوقت الذي يقضيه الطلبة يف مشاهدة التلفاز. وكشفت 
مثل  النفسية  العوامل  وبعض  النفيس  التدفق  بني  العالقة  عىل  للتعرف  هدفت  التي   (2009) صديق  دراسة 
والثقة  املسؤولية  وتحمل  الذات  وفاعلة  الطموح  ومستوى  واملثابرة  املسؤولية  وتحمل  النفس  عىل  االعتماد 
بالنفس والقلق واإلحباط واليأس والالمباالة لدى (616) طالبة، عن عدم وجود فروق يف التدفق النفيس تعزى 
إىل النوع، كما أظهرت النتائج وجود عالقه ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بني التدفق النفيس وبعض العوامل 
والثقة  املسؤولية  وتحمل  الذات  وفاعلية  الطموح  ومستوى  واملثابرة  النفس  عىل  االعتماد  مثل  الشخصية 
وامللل  واليأس  الذات  عن  والرضا  واإلحباط  القلق  وبني  النفيس  التدفق  بني  سالبة  ارتباطيه  وعالقة  بالنفس، 

والالمباالة.

وأشار كل من زو وكورنو (Xu & Corno, 2006) للعالقة بني املساعدة األرسية والنوع والصف، وبني 
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الخصائص الخمس إلدارة الواجبات املنزلية ( تنظيم بيئة االستذكار، وإدارة الوقت، وتركيز االنتباه، والدافعية 

والتحكم باملشاعر)، لدى عينة مكونة من (238) طالباً وطالبة، أظهرت النتائج أنه ال يوجد فروق دالة إحصائياً 
يف الصف وأي بعد من أبعاد إدارة الواجبات املنزلية، بينما أظهرت النتائج وجود فروق يف الجنس؛ حيث كانت 
اإلناث أكثر قدرة عىل املوازنة للوقت وأكثر دافعية وتحكماً باملشاعر، باإلضافة إىل ذلك فقد أظهرت النتائج أن 
أما  باملشاعر.  وتحكماً  ذاتية،  دافعية  وأكثر  للوقت،  موازنة  أكثر  أرسية  مساعدة  عىل  يحصلون  الذين  الطلبة 
دراسة زو (Xu, 2004) فقد ركزت عىل الظروف املنزلية التي تساعد لتطوير أداء الطالب يف الواجبات املنزلية، 
لدى (121) طالباً وطالبة من طلبة الصفوف السادس والسابع والثامن، وأشارت النتائج إىل أن الطلبة ما زالوا 
يستفيدون من مساعدة ودعم األرسة لتطوير إسرتاتيجيات إدارة الواجبات املنزلية، كما أن هذه املساعدة قد 

يكون لها فائدة كبرية تسهم يف تغلب الطلبة عىل الصعوبات أثناء انتقاله إىل املدارس الثانوية.

ويالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة ارتباط التدفق إيجاباً بنواتج التعلم اإليجابية (الرفاعي، 
(صديق،  السلبية  التعلم  نواتج  مع  وسلباً   ،(2019 وآخرون،  املسما  2018؛  محمود،  2009؛  صديق،  2018 ؛ 
 (Duru & Balkis, 2014; Duru & يف نواتج التعلم السلبية 2009)، يف حني يؤثر التسويف األكاديمي إيجاباً 
 (Balkis, 2013; Duru & Balkis, يف نواتج التعلم اإليجابية (Balkis, 2016; Soysa & Weiss, 2014، وسلباً 
الدراسات  له  تتطرق  لم  موضوع  تناولت  الحالية  الدراسة  أن  يالحظ  كما   .2014; Duru & Balkis, 2016)
أغلب  وقامت  األكاديمي،  والتسويف  النفيس  التدفق  خالل  من  املنزلية  الواجبات  بإدارة  التنبؤ  وهو  السابقة 
 Balkis, 2013; Okace & هذه الدراسات عىل عينات من الطلبة الجامعيني (الرفاعي، 2018؛ محمود، 2018؛
دراسة  باستثناء   (Boyra, 2016; Duru & Balkis, 2014; Duru & Balkis, 2016; Soysa & Weiss, 2014
املسما وزمالءه (2019) التي تشابهت مع عينة الدراسة الحالية، كما تشابهت الدراسة الحالية مع األدبيات 
السابقة يف استخدام املنهج الوصفي واالستبيان كأداة لقياس كل من إدارة الواجبات املنزلية والتدفق النفيس 
والتسويف األكاديمي، واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة يف بناء منهجية الدراسة وأسئلتها 

وتفسري النتائج.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

الحظت الباحثتان من خالل عملهما يف امليدان الرتبوي بعض التحديات التي تتكرر باستمرار لدى الطلبة 
ولعل أبرزها أداء الطلبة للواجبات املنزلية يف وقتها املحدد، وباملستوى املطلوب لإلنجاز، فعىل الرغم من أهمية 
الواجبات املنزلية يف العملية التعليمية، نالحظ أن هناك اختالفاً كبرياً بني الطلبة يف قدرتهم عىل إنجازها، ففي 
حني يندفع بعض الطلبة إلنجاز الواجبات بفاعلية واستغراق تام، يظهر نمط آخر من الطلبة يميلون إىل تأجيل 
املهام بدون أسباب واضحة، يعود هذا االختالف يف قدرة الطلبة عىل أداء الواجبات املنزلية يف وقتها املحدد، إىل 
عوامل متنوعة ومتعددة، فمن جهة تؤثر قدرة الطلبة عىل إدارة العوامل الذاتية والبيئية املحيطة بهم كالقدرة 
عىل إدارة الوقت والتعامل مع املشتتات بفعالية والقدرة عىل التعامل مع الظروف البيئية املحيطة بهم يف إنجاز 
الواجبات املنزلية، التي بدورها تتأثر بمدى قدرة الطلبة عىل التحكم يف التأجيل املتكرر للمهام، وبقدرتهم عىل 
االندماج والرتكيز التام أثناء إنجاز الواجبات، مما يؤثر كمحصلة عامة عىل كفاءة الطلبة يف إنجاز الواجبات 
املنزلية، ويجعل من املهم دراسة العوامل واملتغريات التي تشرتك يف التأثري عىل قدرة الطلبة عىل إدارة الواجبات 
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دراسة  يف  تتمحور  التي  الحالية  الدراسة  فكرة  جاءت  هنا  من  املحدد،  الوقت  ويف  بكفاءة  وإنجازها  املنزلية 
الحلقة  طلبة  لدى  املنزلية  الواجبات  بإدارة  التنبؤ  يف  األكاديمي  والتسويف  النفيس  التدفق  مساهمة  إمكانية 

الثانية بسلطنة ُعمان؛ حيث تتمحور مشكلة الدراسة يف محاولتها لإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 

 ما مستوى إدارة الواجبات املنزلية والتسويف األكاديمي والتدفق النفيس لدى طلبة الحلقة الثانية بسلطنة . 1
ُعمان؟

هل توجد فروق دالة احصائياً يف إدارة الواجبات املنزلية والتسويف األكاديمي والتدفق النفيس تعزى للجنس . 2
(إناث، ذكور) لدى طلبة الحلقة الثانية بسلطنة ُعمان؟

هل توجد فروق دالة احصائياً يف إدارة الواجبات املنزلية والتسويف األكاديمي والتدفق النفيس تعزى للصف . 3
الدرايس لدى طلبة الحلقة الثانية بسلطنة ُعمان؟

ما مدى مساهمة التسويف األكاديمي والتدفق النفيس يف التنبؤ بإدارة الواجبات املنزلية لدى طلبة الحلقة . 4
الثانية بسلطنة ُعمان؟

أهمية الدراسة:

تتمثل األهمية النظرية والتطبيقية للدراسة الحالية يف أهمية املتغريات التي سعت لدراستها، من خالل 
طرح مفاهيم حديثة نسبياً لم تحظى باالهتمام الكايف يف الدراسات العمانية -إن وجدت- وهي إدارة الواجبات 
املنزلية والتسويف األكاديمي والتدفق النفيس، فمن جهة لم يحظى مفهوم إدارة الواجبات املنزلية باالهتمام 
الكايف من الدراسات والباحثني خاصة يف املجتمعات العربية، حيث لم يتم التوصل – يف حدود إطالع الباحثتني- 
إال لدراسة واحدة (املجينية، 2011) بالرغم من أهمية هذا املتغري للعاملني يف مجال التعليم واالجتماع وعلم 
النفس الرتبوي، فالواجبات ترافق الطلبة باختالف املراحل الدراسية التي ينتمون لها، وأي اخالل بها يؤثر عىل 
مستوى أداء الطلبة، الذي يؤثر بدوره عىل الجوانب الشخصية واالجتماعية والنفسية للطلبة، وعىل مستقبلهم 
الدرايس واملهني فيما بعد؛ ومع قلة الدراسات التي تناولت هذا املتغري جاءت هذه الدراسة كإضافة متفردة 

للمكتبة العمانية من خالل الربط بني إدارة الواجبات املنزلية بأبعاده السته (إدارة الوقت والدافعية وتنظيم 
بيئة االستذكار وتركيز االنتباه والبيئة األرسية والتحكم باملشاعر)، والتدفق النفيس -الذي يعد أحد متغريات 
علم النفس اإليجابي الحديثة نسبياً- والتسويف األكاديمي، وليكون هذا البحث إضافة علمية تضاف لألدب 
الرتبوي يف مجال علم النفس الرتبوي نظراً لقلة الدراسات التي سعت للربط بني املتغريات الثالثة -إدارة الواجبات 
املنزلية والتسويف األكاديمي والتدفق النفيس- عىل املستوى املحيل (الدراسات العمانية) وعىل املستوى العربي، 
ومن الناحية العملية فإن نتائج الدراسة يمكن االستفادة منها يف مساعدة القائمني عىل العملية التعليمية من 
معلمني وإختصاصيني اجتماعني ونفسيني الستحداث برامج إرشادية وتدريبية للطلبة لتعزيز إدارة الواجبات 

املنزلية وحالة التدفق النفيس لديهم، والتقليل من املشكالت املرتبطة بالتسويف األكاديمي.

أهداف الدراسة:

التعرف عىل مستوى إدارة الواجبات املنزلية والتسويف األكاديمي والتدفق النفيس لدى طلبة الحلقة الثانية . 1
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بسلطنة ُعمان.

الكشف عن الفروق الدالة إحصائياً يف إدارة الواجبات املنزلية والتسويف األكاديمي والتدفق النفيس تعزى . 2
للجنس (إناث، ذكور) لدى طلبة الحلقة الثانية بسلطنة ُعمان.

الكشف عن الفروق الدالة إحصائياً يف إدارة الواجبات املنزلية والتسويف األكاديمي والتدفق النفيس تعزى . 3
للصف الدرايس لدى طلبة الحلقة الثانية بسلطنة ُعمان.

طلبة . 4 لدى  املنزلية  الواجبات  بإدارة  التنبؤ  يف  النفيس  والتدفق  األكاديمي  التسويف  مساهمة  عىل  التعرف 
الحلقة الثانية بسلطنة ُعمان.

تعريف املصطلحات:

إدارة الواجبات املنزلية: «قدرة الطلبة عىل إنجاز املهام واألنشطة التي يكلفهم بها املعلم خارج الوقت 
املدريس واملتعلقة بإدارة الوقت والدافعية والتحكم باملشاعر وتركيز اإلنتباه ، والبيئة األرسية وبيئة االستذكار» 

(املجينية، 2011، ص86)، ويعرف إجرائياً بداللة الدرجة التي يحصل عليها الطلبة عىل مقياس إدارة الواجبات 
املنزلية املستخدم يف هذه الدراسة. 

التسويف األكاديمي: وهو ميل الفرد للتأجيل الطوعي للبدء يف املهام األكاديمية وإكمالها مما يوقع الفرد يف . 1
توتر انفعايل مستمر (أبو غزال، 2012)، ويعرف إجرائياً بداللة الدرجة التي يحصل عليها الطلبة عىل مقياس 

التسويف األكاديمي املستخدم يف هذه الدراسة. 

التدفق النفيس: تعرفه الباحثتان بأنه حالة من االستغراق التام التي تصاحب أداء املهام واألنشطة التي 
تتناسب فيها قدرات الفرد مع املهارات التي يمتلكها، مصحوبة بالرتكيز التام وفقدان الشعور بالوقت والوعي 
بالذات مع االستمتاع الذاتي واملراقبة الذاتية من خالل التغذية الراجعة املبارشة، ويعرف إجرائياً بداللة الدرجة 

التي يحصل عليها الطلبة عىل مقياس التدفق النفيس املستخدم يف هذه الدراسة.

حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة الحالية بالحدود اآلتية:

الحدود املوضوعية: تتحدد نتائج الدراسة يف ضوء املفاهيم واملصطلحات التي استخدمتها هذه الدراسة 
(إدارة الواجبات املنزلية، والتسويف األكاديمي، والتدفق النفيس)، وتتحدد باألدوات التي تم استخدامها.

الحدود الزمانية: الفصل الدرايس األول من العام األكاديمي 2020/2019.

الحدود البرشية واملكانية: اقترصت الدراسة الحالية عىل عينة من طلبة الصفوف (7-9) من بمحافظة 
شمال الباطنة ومحافظة الداخلية ومحافظة مسقط.
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منهج الدراسة:

إنطالقاً من طبيعة الدراسة والبيانات املراد الحصول عليها اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي الذي 
يهتم بدراسة املشكلة من خالل فهمها وتفسري العالقات املسببة لها، ومن ثم التنبؤ بالتغريات الحادثة يف بعض 
والتدفق  األكاديمي  (التسويف  مستقلة  أخرى  متغريات  ضوء  يف  املنزلية)  الواجبات  (إدارة  التابعة  املتغريات 

النفيس). 

مجتمع وعينة الدراسة:

البالغ  ُعمان  سلطنة  يف  األسايس  التعليم  من  الثانية  الحلقة  طلبة  جميع  من  الدراسة  مجتمع  يتكون 
عددهم (14484) عىل حسب اإلحصائيات األخرية يف البوابة التعليمية يف العام الدرايس 2020/2019، يف حني 
ومحافظة  الداخلية  ومحافظة  الباطنة  شمال  محافظة  من  وطالبة  طالباً  من (300)  الدراسة  عينة  تكونت 
مسقط، منهم (138) طالب و(162) طالبة من طلبة الصفوف (7 -9)؛ توزعوا بالشكل التايل  (65) من الصف 
السابع و(110) من الصف الثامن، و(125) من الصف التاسع، تراوحت أعمارهم بني (12 – 15) سنة (م= 

13,077، ع= 0,90)، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية.

أدوات الدراسة:

الطلبة  لدى  النفيس  التدفق  لقياس  مخترصة  نسخة  بإعداد  الباحثتان  قامت  النفيس،  التدفق  مقياس 
وزمالؤه  باين  قام  حيث  عبارة؛   (26) من  املكون   ،(Payne et al., 2011) وآخرون  باين  ملقياس  بالرجوع 
بالتحقق من صدق املقياس عن طريق الصدق العاميل،حيث وتراوحت التشبعات عىل املقياس ما بني (0,93 و 
0,55). ويف الدراسة الحالية تكون املقياس بعد ترجمته وتقنينه عىل البيئة العمانية وحذف العبارات املتكررة 
بناء عىل رأي املحكمني من (15) عبارة، يجاب عليها باستخدام تدرج ليكرت الخمايس (من 1= غري موافق 
بشدة، إىل 5 = موافق بشدة)، وترتاوح الدرجة العليا والدنيا للمقياس ما بني (21 و 105)؛ حيث تعترب الدرجة 
منخفضة جداً إذا تراوحت ما بني (1 و 1.79)، ومنخفضة إذا تراوحت ما بني (1.80 و 2.59)، ومتوسطة إذا 
إذا تراوحت ما  تراوحت ما بني (2.60 و 3.39)، ومرتفعة إذا تراوحت ما بني (3.40 و 4.19)، ومرتفعة جداً 
بني (4.20 و 5). تم التحقق من صدق املقياس يف البيئة العمانية بعد ترجمته عن طريق صدق املحكمني، كما 
تم حساب معامالت االرتباط بني كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس والتي تراوحت ما بني (0,45 و 0,68) 
 (Cronbach’s alpha) لكرونباخ ألفا  معامل  بحساب  الثبات  من  التحقق  تم  حني  يف  إحصائياً،  دال  وجميعها 

وبلغت قيمة معامل الثبات 0,85 وهي قيمة مقبولة إحصائياً.

عليها  يجاب  عبارة،  من (21)  املقياس  يتكون  غزال (2012)،  أبو  إعداد  األكاديمي،  التسويف  مقياس 
العليا  الدرجة  وترتاوح  بشدة)،  موافق  إىل 5 =  بشدة،  موافق  غري  الخمايس (من 1=  ليكرت  تدرج  باستخدام 
و 1.79)،  بني (1  ما  تراوحت  إذا  جداً  منخفضة  الدرجة  تعترب  حيث  و 105)؛  بني (21   ما  للمقياس  والدنيا 
ومنخفضة إذا تراوحت ما بني (1.80و 2.59)، ومتوسطة إذا تراوحت ما بني (2.60 و 3.39)،  ومرتفعة إذا 
تراوحت ما بني (3.40 و 4.19)، ومرتفعة جداً إذا تراوحت ما بني (4.20 و 5). قام أبو غزال (2012) بالتحقق 
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من صدق املقياس عن طريق صدق املحكمني، كما تم التحقق من صدق العبارات بحساب معامالت االرتباط 
وتم  إحصائياً،  دال  وجميعها  و 0,73)  بني (0,36  ما  تراوحت  والتي  للمقياس  الكلية  والدرجة  عبارة  كل  بني 
التحقق من ثبات األداة بحساب معامل ألفا لكرونباخ (Cronbach’s alpha) حيث بلغت قيمة معامل الثبات 
(0.90)، يف حني تم التحقق من صدق املقياس يف البيئة العمانية عن طريق صدق املحكمني، وتم التحقق من 
ثبات األداة بحساب معامل ألفا لكرونباخ (Cronbach’s alpha) حيث بلغت قيمة معامل الثبات(0.88) وهي 

قيمة مقبولة إحصائياً.

استخدام  تم  الحالية  الدراسة  وألغراض  املجينية (2011)،  إعداد  من  املنزلية،  الواجبات  إدارة  مقياس 
(47) عبارة موزعة عىل (6) أبعاد هي: بعد إدارة الوقت، وبعد الدافعية، وبعد التحكم باملشاعر، وبعد تركيز 
االنتباه، وبعد البيئة األرسية، وبعد تنظيم بيئة االستذكار، يجاب عليها باستخدام تدرج ليكرت الثالثي (من 1= 
غري موافق، إىل 3 = موافق)، وترتاوح الدرجة العليا والدنيا للمقياس ما بني (47 و141)؛ حيث تعترب الدرجة 
منخفضة إذا تراوحت ما بني (1 و 1,66)، ومتوسطة إذا تراوحت ما بني (1,67 و 2,33)،  ومرتفعة إذا تراوحت 
ما بني (2,34 و 3). قامت املجينية (2011) بالتحقق من صدق املقياس عن طريق الصدق الظاهري والصدق 
املرتبط بمحكمني، كما تم التحقق من صدق املفردات بحساب معامالت االرتباط بني كل مفردة من مفردات 
املقياس وبني الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، وتم التحقق من ثبات األداة بحساب معامل ألفا لكرونباخ 
(Cronbach’s Alpha) حيث بلغ معامل الثبات للمقياس ككل (0.89)، بينما تراوحت معامالت ثبات األبعاد 
معامل  بحساب  األداة  ثبات  من  التحقق  الحالية  الدراسة  يف  وتم  إحصائياً،  دال  وجميعها  بني (0,70-0,46) 
لبعد  و(0.73)  الوقت،  إدارة  لبعد  بلغت(0.67)  والتي  املقياس  ألبعاد   (Cronbach’s alpha) لكرونباخ  ألفا 
التحكم باملشاعر، و(0.69) لبعد الدافعية، و(0.59) لبعد تركيز االنتباه، و(0.64) لبعد تنظيم بيئة االستذكار، 

و(0.70) لبعد البيئة األرسية.

املعالجة اإلحصائية:

 ،SPSS اعتمدت الباحثتان يف تحليل البيانات عىل برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
وتم استخدام الطرق اإلحصائية التالية:

لإلجابة عن السؤال األول تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية.. 1

2 ..(Independent T Test) لإلجابة عن السؤال الثاني تم استخدام اختبار (ت) لعينتني مستقلتني

3 ..(One-Way ANOVA) لإلجابة عن السؤال الثالث تم استخدام تحليل التباين األحادي

لإلجابة عن السؤال الرابع تم استخدام معامل ارتباط بريسون (Pearson Correlation)، وتحليل االنحدار . 4
 .(Stepwise linear regression) املتعدد التدريجي

نتائج الدراسة:

لدى  النفيس  والتدفق  األكاديمي  والتسويف  املنزلية  الواجبات  مستوى  إدارة  «ما  األول:  السؤال  نتائج 
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طلبة الحلقة الثانية بسلطنة ُعمان؟»

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألبعاد إدارة الواجبات 
املنزلية والتسويف األكاديمي والتدفق النفيس وجدول (1) تضمن خالصة نتائج السؤال األول.

جدول (1) املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للتدفق النفيس والتسويف األكاديمي وأبعاد إدارة 
الواجبات املنزلية (ن=300)

املستوىاالنحراف املعيارياملتوسط الحسابياملتغري

مرتفع3,580,83التدفق النفيس

متوسط2,940,64التسويف األكاديمي

متوسط2,310,37إدارة الوقت

متوسط2,290,38الدافعية

متوسط1,950,40التحكم باملشاعر

متوسط1,920,45تركيز اإلنتباه

متوسط1,680,44البيئة األرسية

مرتفع2,340,36تنظيم بيئة االستذكار

يتضح من جدول (1) أن التدفق النفيس وتنظيم بيئة االستذكار كانا بمستوى مرتفع وفق معيار الحكم 
لكل منهما، وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة (العابدي، 2019؛ عبد املجيد وآخرون، 2016) 
التي أشارت الرتفاع مستوى التدفق لدى الطلبة، فارتفاع مستوى التدفق النفيس لدى أفراد العينة يعني أنهم 
قادرين عىل تنظيم انفعاالتهم بشكل إيجابي مع املهمات التي تسند إليهم، والشعور باملتعة واالندماج أثناء 
القيام باملهام (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2009)، والتعامل بفاعلية مع بيئة االستذكار بما تحتويه 
ودور  والتعلم،  للعلم  املشجع  العماني  املجتمع  لطبيعة  النتيجة  هذه  نعزو  أن  ويمكن  وأدوات،  معززات  من 
الوالدين يف إحاطة أبنائهم باملحبة والتقدير، وسعيهم لتنمية روح املثابرة وحب التجريب واالستقاللية لديهم، 
كما نعزو ذلك إىل جهود املدرسة، من خالل سعي املدرسة لتحديد أهداف واضحة للطلبة وتقدير إنجازاتهم، 
يدفعهم  مما  الذاتية (حجازي، 2012)،  والفاعلية  باملكانة  وإحساس  واستقالل  ذاتية،  دافعية  لديهم  فتنشأ 

إلنجاز املهام برتكيز عاٍل واستمتاع واندماج، والتعامل بفاعلية وتنظيم مع بيئة االستذكار التي يعملون بها.

ويف املقابل أشارت النتائج يف جدول (1) إىل أن مستوى التسويف األكاديمي جاء متوسطاً، واتفقت هذه 
النتيجة مع بعض الدراسات السابقة (أبو غزال، 2012؛ الرسحان وصوالحة، 2017؛ السلمي، 2015)، يف حني 
التي   ،(AlQudah et al., 2014 نصار، 2018؛ وصالح، 2013؛  األخرى (صالح  الدراسات  بعض  مع  اختلفت 



العدد 92 سبتمرب 2022مجلة الطفولة العربية التنبؤ بإدارة الواجبات املنزلية من خالل مستوى التدفق...

٩٧

من إدارة الوقت والدافعية  اهتمت بدراسة التسويف األكاديمي، كما أظهرت النتائج يف جدول (1) إىل أن كالً 
وتركيز االنتباه والبيئة األرسية والتحكم باملشاعر جاءت بمستوى متوسط وفق معيار الحكم لكل منها. 

 ويمكن تفسري ذلك بحكم طبيعة املرحلة العمرية التي يمر بها هؤالء الطلبة؛ حيث إنهم يف مرحلة بناء 
الشخصية ومحاولة االعتماد عىل النفس لتأكيد وجودهم واستقالليتهم، فمن جهة يرغبون باالستقالل بآرائهم 
وإثبات ذواتهم، فريفضون أي مساعدة تقدم لهم، ألنهم يعتربون ذلك تدخالً يف أمورهم الشخصية وتقليال من 
شأنهم، مما يجعلهم غري مستقرين انفعالياً وغري قادرين عىل التالؤم مع البيئة املحيطة، فيقومون بتغيريها 
الطلبة  هؤالء  تجعل  الذات  إثبات  يف  الرغبة  فإن  أخرى  جهة  ومن  (الرحال، 2008)،  آرائهم  مع  يتناسب  بما 
ينتقلون من مهمة إىل أخرى قبل اكمالها مما يؤثر عىل تركيز االنتباه لديهم. كما أن البعض يف هذه املرحلة 
الوقت  تنظيم  عىل  قدرتهم  تقل  وبالتايل  منخفض،  األكاديمي  التسويف  عن  الناتجة  للسلبيات  إدراكهم  يكون 
واستغالله واإلنجاز يف الوقت املحدد (الرسحان وصوالحة، 2015)، إال أن ارتفاع مستوى التدفق النفيس الذي 
قابله ارتفاع مماثل يف تنظيم بيئة االستذكار؛ ساعد الطلبة يف التعامل مع املهام التي يتطلب إنجازها تجنب 
متوسط  مستوى  عىل  الحفاظ  يف  ساعد  مما  املحدد،  الوقت  يف  اإلنجاز  عىل  والرتكيز  الوقت  وتنظيم  التسويف 
الوقت.  وإدارة  والدافعية  األرسية  والبيئة  اإلنتباه  وتركيز  باملشاعر  التحكم  من  وكل  األكاديمي،  للتسويف 
لإلحساس  بالطلبة  يدفع  مما  محفزة  بيئة  خلق  يصحبه  املهام  إنجاز  خالل  واالستغراق  باالندماج  فالشعور 
بالتحكم وإدارة الوقت (Xu, 2009)، كما أن االستمتاع بأداء األنشطة والواجبات والحماس والسعي إلكمال 
تلك املهام بدافع ذاتي بغض النظر عن املعوقات الخارجية يؤثر يف مستوى اإلنجاز؛ حيث يؤثر ارتفاع مستوى 
عالقة  بوجود   (Young et al., 2015) وزمالؤه يونج  من  كل  أكده  ما  وهذا  الطلبة  دافعية  يف  النفيس  التدفق 

ارتباطية إيجابية بني التدفق النفيس والدافعية.

األكاديمي  والتسويف  املنزلية  الواجبات  إدارة  يف  إحصائياً  دالة  فروق  توجد  الثاني: «هل  السؤال  نتائج 
والتدفق النفيس تعزى للجنس (إناث، ذكور) لدى طلبة الحلقة الثانية بسلطنة ُعمان؟»

لإلجابة عىل هذا السؤال تم استخدام اختبار (ت) للعينتني مستقلتني ملعرفة الفروق يف إدارة الواجبات 
املنزلية والتسويف األكاديمي والتدفق النفيس تبعاً للجنس كما يف جدول (2).

جدول (2) نتائج اختبار (ت) للعينتني مستقلتني ملعرفة االختالف يف إدارة الواجبات املنزلية والتسويف 
األكاديمي والتدفق النفيس تبعاً للجنس  (ن=300) 

املحاور
النوع 
االجتماعي

العدد
املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

ت
القيمة 
االحتمالية

1623,680,802.190,029إناثالتدفق النفيس
1383,470,86ذكور

التسويف 
األكاديمي

1622,860,532.450,029إناث
1383,040,74ذكور

1622,320,370.470,637اناثإدارة الوقت
1382,300,36ذكور
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الدافعية
1622,280,310.450,651إناث
1382,300,45ذكور

التحكم 
باملشاعر

1621,910,401.970,050إناث
1382,000,39ذكور

1621,890,411.540,125إناثتركيز االنتباه
1381,970,49ذكور

1621,630,422.390,018إناثالبيئة األرسية
1381,750,45ذكور

تنظيم بيئة 
االستذكار

1622,320,331.200,230إناث
1382,370,39إناث

إدارة  أبعاد  من  بُعدين  يف  واإلناث  الذكور  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   (2) جدول  من  يتضح 
الواجبات املنزلية هما بُعد التحكم باملشاعر، وبُعد البيئة األرسية لصالح الذكور، ويمكن أن نفرس ذلك إىل أن 
املجتمع غالباً ما يركز عىل مستقبل الذكور الدرايس بشكل أكرب، باعتبار املسؤولية التي ستسند إليهم مستقبالً 
وهي إما مساعدة أرسهم أو تكوين أرسة مستقلة، ومن جهة أخرى يظهر بعض األبناء الذكور اهتمام أقل 
يذهبن  ما  وقليالً  املنزلية  الواجبات  أداء  يف  أطول  وقتاً  يمضني  اإلناث  أما  عديدة.  بأمور  النشغالهم  بالدراسة 
للمدرسة بدون اكمالها (Xu, 2006)، ولهذا تعطي األرس اهتمام أكرب لفئة األبناء الذكور الذين قد يقرصون 
املناسب  واملكان  الالزم  الدعم  توفري  اإلمكان  بقدر  األمور  أولياء  املنزلية،  فيحاول  الواجبات  بإنجاز  االلتزام  يف 
ملساعدة هؤالء األبناء للقيام بواجباتهم ومهامهم األكاديمية عىل أكمل وجه. كما أن توافر الدعم واملساندة، 
والبيئة األرسية املحفزة يزيد من حماس األبناء، وقدرتهم عىل التحكم اإليجابي بانفعاالتهم السلبية أثناء أداء 
يف التحكم باملشاعر لدى األبناء الذكور، إال أن هذه  الواجبات املدرسية؛ مما يفرس وجود فروق دالة إحصائياً 
من  قدرة  أكثر  اإلناث  أن  من   (Xu & Corno, 2006) وكورنو زو  دراسة  إليه  أشارت  ما  مع  اختلفت  النتيجة 

الذكور عىل التحكم باملشاعر أثناء أداء الواجبات املدرسية.

 كما أشارت النتائج لوجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث عند مستوى داللة أقل من 
0,05 يف التسويف األكاديمي لصالح الذكور، واتفقت هذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة (عبود ومحمد، 
2016؛ Al-attiyah, 2010; Balkis & Duru, 2009; Farouk, 2011) التي أظهرت وجود فروق يف التسويف 
لصالح الذكور، ويمكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء ما أشارت إليه بعض الدراسات السابقة (غريب، 2015؛ 
لنهاية  األكاديمية  مهامهم  لتأجيل  الذكور  ميل  بسبب  وذلك   (Al-Shagaheen, 2017 ومحمد، 2016؛ عبود 
األرس  بعض  أن  خاصة  والالمباالة،  واملغامرة  التحدي  وإظهار  للتغريات،  تقبلهم  عدم  إىل  باإلضافة  الوقت، 
الخارجية  املسؤولية  بعض  إلنجاز  أو  للتسلية،  طويلة  لساعات  املنزل  خارج  بالتواجد  الذكور  لألبناء  تسمح 
مما يجعلهم دائماً يف انشغال، وهذا قد يتسبب يف تعرضهم لبعض الضغوط النفسية خاصة مع الشعور بأنهم 
عرضة للتقييم سواء من قبل األرسة أو املجتمع أو املدرسة مما يدفعهم للتسويف كحماية للذات. يف حني تظهر 
اإلناث بمستويات أعىل من االلتزام والدافعية للتعلم واملنافسة إلنجاز املهام يف الوقت املحدد؛ رغبة يف تحقيق 

التميز والنجاح من جهة، والحصول عىل االستحسان االجتماعي من قبل األرسة من جهة أخرى.
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من  أقل  داللة  مستوى  عند  واإلناث  الذكور  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  أظهرت  كما 
0,05 يف التدفق النفيس لصالح اإلناث، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة البهاص (2010) يمكن أن نفرس هذه 
الذي  الذكور،  من  أعىل  نفيس  تدفق  بمستوى  اإلناث  تمتع  من  الباحثني  بعض  إليه  أشار  ما  ضوء  يف  النتيجة 
يمكن ارجاعه إىل خرباتهن املعرفية -مقارنة بالذكور- التي تحفزهن وتقودهن لالنهماك واالندماج يف املهام 
(العابدي، 2019)، وأيضاً بسبب اهتمام اإلناث بالدراسة رغبة يف تحقيق الذات وإظهار وإثبات الكفاءة (ابن 

الشيخ، 2015).

األكاديمي  والتسويف  املنزلية  الواجبات  إدارة  يف  إحصائياً  دالة  فروق  توجد  الثالث: «هل  السؤال  نتائج 
والتدفق النفيس تعزى للصف الدرايس لدى طلبة الحلقة الثانية بسلطنة ُعمان؟»

تمهيدا لإلجابة عن السؤال الثالث تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية للمتغريات وجدول 3 يوضح ذلك. 

جدول (3) املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملتغريات الدراسة تبعاً للصف الدرايس  (ن=300)

االنحراف املعيارياملتوسط الحسابيالعددالصفاملتغري

 التدفق النفيس
653,500,85السابع
1103,420,95الثامن
1253,770,67التاسع

التسويف األكاديمي
652,890,72السابع
1102,980,71الثامن
1252,940,52التاسع

إدارة الوقت
652,340,36السابع
1102,260,38الثامن
1252,340,36التاسع

الدافعية

652,300,36السابع
1102,270,33الثامن
1252,300,44التاسع

التحكم باملشاعر
651,930,45السابع
1102,010,36الثامن
1251,910,40التاسع

تركيز االنتباه
651,890,50السابع
1101,990,48الثامن
1251,890,39التاسع

البيئة األرسية
651,760,44السابع
1101,670,44الثامن
1251,650,43التاسع

تنظيم بيئة 
االستذكار

652,410,40السابع
1102,380,35الثامن
1252,270,33التاسع
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للصف  تبعا  النفيس  والتدفق  األكاديمي  والتسويف  املنزلية  الواجبات  مستوى  إدارة  يف  الفروق  وملعرفة 
املنزلية  الواجبات  إدارة  مقياس  عىل  الطلبة  الستجابات  األحادي  التباين  تحليل  اختبار  استخدام  تم  الدرايس 

والتسويف األكاديمي والتدفق النفيس كما يتضح يف جدول (4).

جدول (4) تحليل التباين األحادي ملعرفة االختالف يف إدارة الواجبات املنزلية والتسويف األكاديمي والتدفق 
النفيس تبعا للصف الدرايس

مجموع مصدر التباینالمتغیر
المربعات

متوسط 
االحتمالف(2، 297)المربعات

إدارة الوقت
0.460,23بین المجموعات

1,700,184
40,590,13داخل المجموعات

الدافعیة
0,060,03بین المجموعات

0,200,815
45,150,15داخل المجموعات

التحكم بالمشاعر
0,610,30بین المجموعات

1,880,153
48,250,16داخل المجموعات

تركیز االنتباه
0,660,33بین المجموعات

1,600,202
61,360,20داخل المجموعات

البیئة األسریة
0,520,26بین المجموعات

1,360,257
57,660,19داخل المجموعات

تنظیم بیئة االستذكار
1,060,53بین المجموعات

4,110,017
38,260,12داخل المجموعات

التدفق النفسي
7,473,73بین المجموعات

5,470,005
202,830,68داخل المجموعات

التسویف األكادیمي
0,290,14بین المجموعات

0,350,703
123,690,41داخل المجموعات

يتبني من جدول (4) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أقل من 0,05 بني الطلبة يف الصفوف 
الدراسية املختلفة (السابع، الثامن، التاسع) يف تنظيم بيئة االستذكار والتدفق النفيس، فيما لم تظهر النتائج 
الصفوف  من  الطلبة  بني  فروق  وجود  النتائج  تظهر  لم  فيما  املتغريات،  باقي  يف  للصف  تعزى  فروق  وجود 
املختلفة يف باقي املتغريات كما يتضح يف جدول (4)، وملعرفة اتجاه الفروق يف تنظيم بيئة االستذكار والتدفق 
النفيس تم استخدام اختبار توكي للمقارنة البعدية، وقد أشارت النتائج أن طلبة الصف التاسع أعىل من طلبة 
الصف الثامن يف التدفق النفيس، وأن طلبة الصف السابع أعىل من طلبة الصف التاسع يف تنظيم بيئة االستذكار 

املتغريات كما يتضح يف جدول (5).

جدول (5) اختبار توكي للمقارنة البعدية تبعا للصف الدرايس 

الصف الدراسيالمتغیر
(I)

الصف الدراسي
(J)

المتوسط الحسابي 
(I-J)قیمة االحتمالاالنحراف المعیاري

التاسعالتدفق النفسي
0,270,120,082السابع
0,340,100,005الثامن

تنظیم بیئة 
السابعاالستذكار

0,020,050,896الثامن
0,130,050,039التاسع
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* املقارنة للنتائج التي أظهرت وجود فروق تبعاً للصف.

النضج  بسبب  وذلك  التاسع،  الصف  لصالح  النفيس  التدفق  يف  الصف  يف  فروق  ظهور  تفسري  ويمكن 
والنمو املعريف لدى طلبة الصفوف العليا، وامتالكهم الخربة يف كيفية التعامل مع املعلومات واملواقف املختلفة 
وبالتايل يظهر التدفق بشكل أكرب لديهم (ابن الشيخ، 2015)، كما يمكن أن نفرس وجود فروق تعزى لطلبة 
الصف السابع يف تنظيم بيئة االستذكار، لطبيعة املرحلة العمرية لطلبة الصف السابع؛ حيث يكون هؤالء الطلبة 
-يف هذي املرحلة- أكثر متابعة من قبل الوالدين يف أداء واجباتهم املنزلية من املراحل األعىل، وما تتطلبه هذه 
املتابعة من توفري لألدوات وتهيئة للمكان، مع إرشاك األهل لهؤالء الطلبة يف تنظيم بيئة االستذكار لتعويدهم 
مستقبال عىل ذلك، كما أن الطلبة يف هذه املرحلة العمرية والدراسية أكثر استجابة لتعليمات الوالدين؛ رغبة 

منهم يف الحصول عىل الرضا واالستحسان االجتماعي. 

نتائج السؤال الرابع: « ما مدى مساهمة التسويف األكاديمي والتدفق النفيس يف التنبؤ  بإدارة الواجبات 
املنزلية لدى طلبة الحلقة الثانية بسلطنة ُعمان؟

للتعرف عىل مدى مساهمة التسويف األكاديمي والتدفق النفيس يف التنبؤ بإدارة الواجبات املنزلية لدى 
طلبة الحلقة الثانية بسلطنة ُعمان، تم التحقق من االفرتاضات (االعتدالية، وتجانس التباين، والخطية) عن 
طريق شكل االنتشار؛ حيث أوضحت النتائج أن نقاط التوزيع متجمعة وقريبة من مركز التوزيع وبالتماثل 
املستقلة  املتغريات  بني  االرتباط  من  التحقق  تم  كما  املنزلية،  الواجبات  إدارة  مستويات  من  مستوى  كل  عند 
(التسويف األكاديمي والتدفق النفيس)؛ وهي دالة إحصائياً عند مستوى 0,01، وكانت قيم معامالت االرتباط 
أقل من 0,70. كما تم التحقق من العالقة االرتباطية بني التسويف األكاديمي والتدفق النفيس وإدارة الواجبات 

املنزلية حيث تراوحت معامالت االرتباط ما بني (0,118 و0.532)، وهي دالة إحصائياً. 

ومن ثم تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد التدريجي (Stepwise linear regression) للتنبؤ بكل بعد 
من أبعاد إدارة الواجبات املنزلية يف معادلة انحدار منفصلة باستخدام التسويف واألكاديمي والتدفق النفيس 
كمتغريات مستقلة، وجدول 6 يشري إىل نتائج نموذج االنحدار للتنبؤ بأبعاد إدارة الواجبات املنزلية من خالل 

التسويف األكاديمي والتدفق النفيس.

جدول (6) نتائج تحليل االنحدار املتعدد  التدريجي للتنبؤ بأبعاد إدارة الواجبات املنزلية 

املتغري 
التابع

املتغري املستقل
معامل 

االنحدار غري 
B املعياري

الخطأ املعياري 
ملعامل االنحدار

معامل 
االنحدار 

Beta املعياري
قيمة«ت»
املحسوبة

مستوى 
الداللة

R2

إدارة 
الوقت

˃0.150.0320.264.740.001التدفق النفيس
% 13

˃0.001-3.64-0.0240.20-0.08التسويف األكاديمي
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الدافعية
˃0.390.0390.5010.170.001التدفق النفيس

% 30,5
˃0.05-3.03-0.0300.15-0.09التسويف األكاديمي

التحكم 
باملشاعر

˃0.190.0330.305.890.001التدفق النفيس
% 23,4

˃0.001-6.13-0.0250.31-0.15التسويف األكاديمي

تركيز 
االنتباه

˃0.120.0400.173.030.05التدفق النفيس
% 9,1

˃0.001-3.81-0.0310.21-0.11التسويف األكاديمي

يتضح من خالل نتائج تحليل االنحدار املتعدد التدريجي يف جدول (6) إمكانية مساهمة كل من التسويف 
األكاديمي والتدفق النفيس يف التنبؤ بإدارة الوقت والدافعية والتحكم باملشاعر وتركيز االنتباه، فيما لم تظهر 

النتائج إمكانية التنبؤ بالبيئة األرسية وتنظيم بيئة االستذكار من خالل متغريات الدراسة. 

يف  جاء  االنتباه  وتركيز  باملشاعر  والتحكم  والدافعية  الوقت  إدارة  يف  النفيس  التدفق  تأثري  أن  ويالحظ 
 Youngاالتجاه املوجب، وتؤكد عىل هذه النتيجة العديد من الدراسات  (حجازي، 2012؛ زكي والنواب، 2018؛
et al., 2015 )، التي أظهرت أن الطالب املتدفق واضح الهدف ومندمج وقادر عىل إدارة الوقت والرتكيز عىل 
املهمة واملوازنة بني التحديات، ال يشعر باإلحباط واليأس ولديه الرغبة يف بذل الجهد، حيث يعد التدفق النفيس 
مؤرشاً عىل الدافعية الذاتية، فيها يوظف الطالب كل طاقاته ويتصف باالستمرارية يف القيام باملهمة والهدوء 

والراحة والتحكم يف االنفعاالت، مع تفاؤل وسعادة دون االلتفات للتحديات مهما كانت صعبة. وهذا ما أشار 
إليه زو (Xu, 2007) لوجود عالقة ارتباطية إيجابية بني االستمتاع بأداء الواجبات املنزلية وبني إسرتاتيجيات 
إدارة الواجبات املنزلية، حيث ارتبطت األسباب الداخلية ألداء الواجبات املنزلية كالسعي للتعلم واالستقاللية 

واالندماج طردياً مع إسرتاتيجيات إدارة الواجبات املنزلية.

كما أشارت النتائج لتأثري التسويف األكاديمي عكسياً يف إدارة الوقت والدافعية والتحكم باملشاعر وتركيز 
األكاديمي  التسويف  أن  أظهرت  التي   (2017) وصوالحة  الرسحان  دراسة  النتيجة  هذه  عىل  وتؤكد  االنتباه، 
يتسبب يف العديد من املشكالت، والتأثريات السلبية الداخلية والخارجية للفرد كاإلحساس بالندم واليأس ولوم 
إدارة  عىل  وقدرتهم  الطلبة،  دافعية  عىل  سلباً  تنعكس  أنها  القول  يمكن  التي  اإلنجاز،  يف  التقدم  وعدم  الذات 
إذا  املحاولة  وعدم  واالنسحاب  املنزلية،  الواجبات  أداء  خالل  املهام  عىل  والرتكيز  بانفعاالتهم  والتحكم  الوقت 
ما واجهتهم بعض املهام الصعبة. وبالرجوع للنتائج يف جدول (7) يالحظ أن النتائج لم تظهر إمكانية التنبؤ 
بتنظيم البيئة األرسية وتنظيم بيئة االستذكار من خالل التسويف األكاديمي والتدفق النفيس، وتعزو الباحثتان 
البيئة  مع  بالتعامل  ترتبط  متغريات  هي  االستذكار  بيئة  وتنظيم  األرسية  البيئة  أن  تنظيم  إىل  النتيجة  هذه 
والظروف  املوارد  توفر  حيث  من  األحيان  بعض  يف  للفرد  الذاتية  السيطرة  خارج  تكون  قد  والتي  الخارجية 
املناسبة، يف حني أن كل من إدارة الوقت والدافعية والتحكم باملشاعر وتركيز االنتباه تعتمد عىل الذات وتتحكم 
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للتوصل  أخرى  متغريات  تأثري  لفحص  املجال  تفتح  النتيجة  وهذه  للفرد،  الداخلية  السيطرة  كبري  بشكل  بها 
لفهم أعمق للتأثريات الحاصلة بني التسويف األكاديمي والتدفق النفيس مع متغريات أخرى ذات عالقة بكل من 

البيئة األرسية وتنظيم بيئة االستذكار.

يف  التباين  من  و30,5 %  الوقت،  إدارة  يف  التباين  من  األكاديمي 13%  والتسويف  النفس  التدفق  فرس 

الدافعية، و23,4 % من التباين يف التحكم باملشاعر، و%9,1 من التباين يف تركيز االنتباه، وتظهر نسب التباين 
املفرسة ألبعاد إدارة الواجبات املنزلية إمكانية وجود متغريات نفسية واجتماعية أخرى لم تتناولها الدراسة 

الحالية تستدعي فحص تأثريها يف دراسات الحقة، مع استخدام طرق إحصائية أخرى كتحليل املسار.

التوصيات واملقرتحات:

اكسابهم  خالل  من  الطلبة  لدى  املدرسية  الواجبات  مستوى  إدارة  لتنمية  تدريبية  برامج  تنفيذ   -1
املظاهر  من  والتخلص  لديهم  النفيس  التدفق  مستوى  ورفع  باملشاعر  والتحكم  الوقت  وتنظيم  إدارة  مهارات 

الدالة عىل التسويف األكاديمي.

2- اهتمام وزارة الرتبية والتعليم بتعريف طلبة الحلقة الثانية وأولياء األمور باملتغريات املؤثرة يف إدارة 
من  معها  التعامل  وكيفية  األرسية،  والبيئة  االستذكار  بيئة  بتنظيم  املتعلقة  تلك  خاصة  املدرسية،  الواجبات 

خالل إصدار املنشورات التوعوية، وإقامة املحارضات، والربامج اإلرشادية.

املدرسية،  الواجبات  إدارة  أبعاد  بني  العالقة  لدراسة  أخرى  عمرية  مراحل  عىل  بدراسات  القيام   -3
والتسويف األكاديمي، والتدفق النفيس مع  إضافة متغريات اجتماعية ونفسية أخرى.
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