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 خالصه

ای  ه آموز در انجام یا تداخل  ا فعالیت       مثبت    یادگی یال  ه دلیل حجم زیادال ناتوانی دانش       اث اتتکلیف شبببعال ه بر     :همقدم  

شد. از ط فیال   تواند اث ات منفی    هیجانات دانشمی  خشلذت شته  ا ستق   یتأث ف زندانال جاناتیه آموزان دا سا    میم سا  الت   اح

مقطع  آموزاناسببت د دانش گی یدر شببکل شببع فیتکلنقش  . مطالعه حاضبب   ا هدت تعییندارد نیبالد جاناتیها ب هباکنش

 انجام شد. هاآنا تدایی ب بالدین 

صیفیال   ها:مواد و روش سنجان در      دانش 263در این مطالعه تو شه  رف شع ب  دبن تکلیف  آموز از دب گ بر از مدارد  ا تکلیف 

شیور  1397سال   صادف ال  ه  شدند. پس از   یت ضایت آگاه اخذ بارد مطالعه  شنامه   الآموزاندانشانهال ر س ستاندارد  پ  ست د ف زند    ا ا

ست د بالد ناش     ال هاآنب بالدین شع   فیاز تکل یناش  ست د درک شدر را تکمیل نمودند.    شع   فیاز تکل یپ سشنامه ا ب مقیاد ا

 من بیتنی ب ض یع همبستگی اسپی من تجزیه ب تحلیل شدند.   ینا پارامت های هاال  ا استفادر از آزموندادر

ود  آموزان  دبن تکلیف شع   داری  یشت  از میزان است د دانش   ا تکلیف شع  ه طور معنی  آموزاندانشمیزان است د   :هاافتهی

(039/0=p)      ش شت  از بالدین گ بر  دبن تکلیف  شع  ی ست د بالدین گ بر  ا تکلیف  اماال  . (p<001/0)ع  ود . همچنینال میزان ا

 .(p<001/0) داشتند گ ینسبت  ه گ بر د یشت یدرک از است د   الشع فیگ بر  دبن تکل نیبالد

دبن  آموزان  دانش نیبالد الی. از ط فهاستآن نیآموز ب بالددانش یزا   ااست د یشع هامل فیتکل رسدی ه نظ  م :یریگجهینت

ست د نهفته رنج م  یاز نوه زیشع ن  فیتکل شا    ندیا شد  یهاآموخته زانیاز م یهدم آگاه لی ه دل دیکه  ه چند  ف زند خود  ا

 مطالعات  یشت  در این زمینه الزم است. 

 ال رفسنجاننیبالدال آموزدانش الشعال است د فیتکل های کلیدی:واژه

 

mailto:zeinaddiny@gmail.com
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 قدمهم

آموزال م ک یادگی ی  ود  ال محفوظات یک دانشدرگذشببته

هدات  یشبببت  ب           ته ب ا یاف یادگی ی تغیی   ما ام بزر تع یف  ا

آموزان در نظ  گ فته شدر است  االت ی از یادگی ی   ای دانش

شناسیال یادگی ی را چنین تع یف  . اندیشمندان حوزر ربان [1]

سان ایجاد      الیادگی ی»: اندنمودر ست که در توانایی ان تغیی ی ا

 ه  یسادگ  آن را  ه توانیب نم ماندیمدتی  اقی م  ای  شدرال 

سبت داد       شدر ن سع  شد ک یکی از هوامل . [2] «ف آیندهای ر

( یا  ه   Homeworkدر خانه )   کلیفت المهم در تحقق یادگی ی 

ست      شع ا شق  شی ب مدی یتیال  ب در ه  دبرر هبارتی م   آموز

نیز  عش تکلیف داردمتناسع  ا   داشتی که از یادگی ی بجود 

ه شع  ه آن دست   فیاست. تکل  اشکال متفابت بجود داشته    ه

 یها ی یادگی شبببود که در  درسبببی اط ی می یها تی از فعال 

ک سببی جهت انجام دادن در خارا از ک د درد ب مدرسببه 

ست       شود آموزان تعیین می  ای دانش سئلهال دلیلی ا . این م

 ی  یادگیهنوان تم ین جهت  شع  ه  فیتکلاین که معلمان از 

دهه اسبببت که  9نزدیک  ه  .[3]کنند ب توانایی اسبببتفادر می

 المعتقدند تکلیف شببعاکث  بالدینال معلمین ب متخصببصببین  

یاری می  دانش ید   آموزان را در کسبببع نم ات  هت   ما  .[4] ن

منظور تکمیل  همدتًا تکلیف شبببع از بظایفی اسبببت که  ه       

سه ب  در آموزش  س   ه   خی ابقات نیزمدر    ای یالهیهنوان ب

اسببتق ل در مانند  شردسببتیا ی  ه اهدات دیگ  آموزش ب پ ب

-ی مختلف شببناختیهاجنبه یشببت  در  ال رشببد[5]انجام امور 

صیلی   سئول  ال[7]ب هاطفی  [6]تح ی ب تبدیل مطالعه   یپذتیم

یمی مختلف انجام  آموزان در کشبببورها   ای دانش ه هادت   

 . دیگ

دالیل مختلفال نظام  در   خی کشبببورها از جمله ای انال  ه 

شی   ش آموز   .کندیها محول مخود را  ه خانوادر فیاز بظا ی خ

ه ک نجاسببتیشببود. ا ه مدرسببه می لیخانه تبد العیت تنیا ه

ناک  [8] دی آیها  ه بجود م  تداخل نقش   ت  بقتی  ب از آن هول

ی مانند  پزشببکربانآموزی  ه یکی از اخت الت اسببت که دانش

توجهی  کم-فعالی (ال اخت ل  یشAggressionپ خاشبببگ ی ) 

(Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD  ال)

ناف مانی      له  یا  قا   ,Oppositional defiant disorderی )ام

ODD دچار  اشببد. در این زمانال تکلیف شببعال هاملی جهت )

ف زند شبببدر ب اضبببط ار را در ط فین   -ی بالد ها تنشبجود 

شت  نمودر ب جو هاطفی خا  یمخود ق ار   یتأثنوادر را تحت  ی

شی از تنش میان     دهد ضط ار بالدینال نا شی از ا .  نا  اینال  خ

یل اشبببکال در نحور ب کیفیت انجام           لدین ب ف زندان  ه دل با

شی از        ست. از ط فیال  خشی از نگ انی بالدین نا شع ا تکلیف 

ته    هام در میزان آموخ ندان می     ا  یادگی ی ف ز  اشببببد   ها ب 

[9].Talaie Zavareh   یکی از هواملی که ممکن هقیدر دارد

کندال ا هام در میزان    آموزان اسبببت د ایجاد اسبببت در دانش

  شود. خواسته می  هاتکالیفی است که در درد مشخصى از آن   

مانی منج   ه اسبببت د می     هام ز که دانش این ا   آموزشبببود 

فت  ازم      ند از پیشببب  ند   یاحسبببباد ک ب   Noury .[10] ما

ت ین  یش الهای تحصیلی ب ارتباطیاست دهمکارانش دریافتند 

ب   Kazemi. [11]رد آموزان دا شبببیوا را در میببان دانش    

لیف  تک"تم ین فعال در ک د  دبن ارائه   همکارانش دریافتند    

تکلیف شببع "در مقایسببه  ا  "تکلیف شببع آزاد"ب  "شببع

باری  بع  هبود نگ ش تحصبببیلی دانش   "اج آموزان دبم  سببب

نشان داد  ین است د بالدین ب     Katz .[12] شوند یا تدایی م

 .[13]ف زندان ناشی از تکلیف شع ارتباط قوی بجود دارد 

 No bag) " دبن کیف  رسبببهمد "اخی   یها در سبببال

school, Bagless School ) در سببطك کشببور  ا هدت ارتقا 

شدر استال این  سیآموزان تأسسطك آموزشی ب پ برشی دانش  

در ایتالیا آغاز  کار   1967نوا مدارد   ای ابلین  ار در سببال 

این مدارد کمک  ه  هبود بضببعیت  سی. هدت از تأسببندک د

ی ود که دچار شببکسببت تحصببیلی م یآموزانتحصببیلی دانش

کار آنان جنبه اجتماهی بسببیعی  ه خود  جیتدرال اما  هشببدند

ت مشببک  ی کودکانی کهها   اگ فت. همچنین این نوا   نامه

جام          یک محیر آرام   ای ان ما  ه  ند ا ندار تحصبببیلی همیقی 

ال  ا صبب حیت سببیک  زرگ تکالیف ب نظارت ب سبب پ سببتی 

نیازمندند  سبببیار مفید اسبببت. مدرسبببه  دبن کیف یکی از         

هنوان راهب دی  ه افتهیست که در کشورهای توسعه  ا مفاهیمی

این نیز  توسعه  لحا در آموزشی در حال اج است ب کشورهای   

ست ک ن    شی را  ا جدیت دنبال ک در  سیا اند تا آنجا که آموز

  نیت مهم اکنون کشببوری مانند ت کیهال مدرسببه  دبن کیف را 

شی خود در مقاطع ا تدایی ب راهنمایی م      ست آموز   داندیسیا

ندان حوزر کودکال   طبق  .[14] ندیشبببم کان  نظ  ا که   یکود
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ست د دارندال تغ  شان رخ م در حالت ب  ی اتییا  اگ  .دهدیرفتار

ال  کندیم هیال مدام گ شدر خلق داشته  اشد کج   است د  کودکی

ب در مورد  اسبببت فی  تکل کندال یم ی یگکنارر  ها تی از فعال 

ممکن است از س درد ب     نیخواهد ک د. همچن ییخودش  دگو

  شیدر خوار ب اشبببتها  ی اتییتغ ای کند ب   تی درد شبببکا دل

شو   شاهدر  شدن   ا   ی. کودکاندم ست د دارندال  ا آمادر   یکه ا

ممکن اسبببت از رفتن  ه  یمدرسبببه هم مشبببکل دارند ب حت

ند      ناا کن ندگیال نقش    یها اسبببت د .[15] مدرسبببه امت ز

سمانی دارند ب  ه    یاکنندرنییتع س مت ربانی ب ج ا    ژریبدر 

ند. شناسایی    هست  ربانی ب اجتماهی متعددی هم ار یهاعیآس 

انال مبنای اساسی   ای ط احی ب تدبین آموزدانش یهااست د

مطالعاتی که  ه   رسی   . اشد یم  انهیشگ یمختلف پ یها  نامه

شع در دانش     شی از تکلیف  ست د نا شند   ا آموزان پ داخته  ا

 سبببیار معدبدند. بالدین نیز در این زمینه تا کنون   رسبببی        

  نقش .  دین منظورال مطالعه حاضببب   ا هدت تعیین     اند رنشبببد

 داییا ت مقطع آموزاناست د دانش ی گیدر شکل شع فیتکل

 انجام شد. 1397شه  رفسنجان: سال  درها آن نیب بالد

 

 هامواد و روش

مطالعه توصبببیفی که موفق  ه دریافت       جامعه پژبهش این   

کد اخ ی دانشبببگار هلوم پزشبببکی رفسبببنجان  ه شبببمارر         

IR.RUMS.REC.1397.037   شامل   6-12آموزان دانش شد 

ستان    ساله   شغول  ه تحصیل د  سال     م سنجان در  شه  رف های 

ب   Liaghatdarاز مطالعه    اسبببتفادر حجم نمونه  ا    ود.  1397

نش      مکببارا ت هببای )    [14]ه م ال  σ1=65/4ال µ1=73/27ب پببارا

39/29=µ2 64/3ال=σ2 05/0ال=α 10ال%=β  فادر  ( ب  ا از  اسبببت

نف  محاسببببه    132ال  را طه  

 گ دید.  

مطالعهال دب نوا مدرسببه بارد مطالعه شببد: مدارد   نیدر ا

 3)شبببامل  در مدرسبببه فیک ی ه هبارت ایشبببع  فی دبن تکل

 ا تکلیف شببع )که در این مطالعه مدارد ب مدارد  مدرسببه(

ز ا کنندگانش کت . شود( )سای  مدارد شه (   سنتی نامیدر می 

  شیکی سادر    اساد ق هه تصادف  وریدب نوا مدرسهال  ه ش   نی 

 .  ندانتخار شد

 ب آموزش تی یاز مدشببه   یسببنت یهاد سببتان نام ا تدا

سه  پ برش اخذ شد.    ب    طبق مناطق  گانه این مدی یت لیست 

سببپس از ه  منطقه یک د سببتان  ه شببیور تصببادفی سببادر  ا  

 3آموزان دانش یاسببامکشببی انتخار شببد.  اسببتفادر از ق هه

ستان   سبه   ونه شدر ب  ه تعداد حجم نم  ست یمنتخع لد  محا

ش  کنندگانش کت ال نف ( 132شدر )  صادف  وری ه  سادر ت ا    ی 

صادف    ستفادر از جدبل اهداد ت شد  یا سه  3در . ندانتخار    مدر

شد ب  ه تعداد    ست یآموزان لدانش یاسام  الزیمدرسه ن  در فیک

 وریآموزان  ببه شبببال دانشنف ( 131) نظ  حجم نمونببه مورد

د  نانتخار شد  تصادفی  ی سادر  ا استفادر از جدبل اهداد  تصادف 

 . نف  از ه  مدرسه( 43)تق یباً 

معیارهای بربد  ه مطالعه شبببامل هدم سبببا قه  یماری             

آموزال هدم  پزشکی شناخته شدر ب یا تحت درمان در دانش   ربان

هدم فوت یکی از اف اد         هه اخی ال  ما لدین طی سبببه  ط ی با

یک دانش     جه  هدم بجود     خانوادر در مار اخی  ب  یک  آموز در 

صعع  ی س ال ...(  ود. معیار    الع ا در دانشماری  ص اال کان آموز )

 خ با نیز هدم پاسخگویی کامل  ه پ سشنامه  ود. 

آموزان منتخع دانش نیبالد یسبببپسال هدت از مطالعه   ا

ض  ضا    كیتو شدر ب ر شد   آگاهانه  تیدادر  سع  ست  چک. ک لی

مطالعه شامل سنال میزان تحصی ت ب شغل بالدین ب همچنین     

ال در شببع فیاز تکل یف زند ناشبب-اسببت د بالد امهپ سببشببن 

های در  سبببته  ه بالدین تحویل دادر شبببدر ب از آنان          پاکت  

دهند.   درخواسبببت گ دید پس از تکمیلال  ه مدرسبببه تحویل       

 فیاز تکل یف زند ناش -است د بالد آموزان نیز پ سشنامه   دانش

سه       ست یلچکب  شع  سن ب جنس را در مدر شامل  مطالعه 

آموزان منتخع مقطع ابل د سبببتان تکمیل نمودند.   ای دانش

ئت ق ا هاآننیزال پ سشنامه توسر یکی از مج یان مطالعه   ای    

 .[13]های آنان درا گ دید ب پاسخ

آموز  از ی شامل مشخصات دانش   شناخت تیجمعپ سشنامه   

سن ب جنس  ود.  ست د     ال از مطالعه این در جمله  شنامه ا س پ 

ش -بالد  Parent’s Inventory for) شع  فیاز تکل یف زند نا

Homework Stress, Child’s Inventory for 

Homework Stress)   ی  ااسببتفادر شببد. این پ سببشببنامهال 

سؤاالت    هیته (1997) ب همکاران Levin ار توسر   نیابل شد. 

شنامهال     نیا س صاحبه  ازپ  ب کودکان   نیشدر  ا بالد انجام یهام

کال  نه یزم خود در اتی مختلف در مورد تج   نیسبببن ب   فیت
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 نیا سبببپس. [16] شبببودمی فیم  وطه تع   اتی اد  نیهمچن

هایی  نسخه ن  سر دادر شد که گ ید نیپ سشنامه توسر محقق  

 :شدر است لیکه از دب  خش تشک  اشد می سؤال  20شامل   آن

( ب  خش م  وط  ه   سبببؤال 10آموز ) خش م  وط  ه دانش 

  یکه ف ابان شدخواسته  نی. از کودکان ب بالد(سؤال 10بالدین )

شببع  ا آن   خورد  فیرا که در هنگام انجام تکل یرفتار خاصبب

 1از  ک تیل یادرجه  5 ادی مق کی  ا اسبببتفادر از    اند داشبببته 

شخص نما  (شه یهم) 5تا  (ه گز باًیتق ) ها  ه )همه گزینه ندیم

 10ال شدر  فیتوص  ی. از رفتارهاشوند( گذاری مینم ریک شیور  

ها     تار ثال:  هنوان ه )کودک  یمورد م  وط  ه رف من معموالً »م

قت یشببببع را د فیتکل جام م   ب لد » ال«دهمیان  ه من    نمیبا

ال («نمیهستم درست  نش    فیدر حال انجام تکال یبقت ندیگویم

ا ف زندم ر فیمن تکال»مث ً ) نیالدمورد م  وط  ه همل ب 10ب 

ندم م  »یا  « کنمیکنت ل م جام      میگویمن  ه ف ز گام ان که هن

ست  فیتکل ش  ی ه در ست «( ندی ن  10 نا  این دامنه نم ات از . ا

شت              50تا  ست د  ی شانه ا شت  ن سع نم ر  ی ست. ک متغی  ا

شد.  می شنامه   ا    نیک بنباخ ا یآلفا ا س ب   82/0کودکان  یپ 

 نی  یدربن ییت. ربامحاسببببه شبببدر اسببب 87/0 نیبالد ی  ا

ب   91/0کودکان  یرفتارها موردپ سببشببنامه در   نیا یهاتمیآ

آلفای ک بنباخ این  .[13] محاسبببه شببدر اسببت  95/0 نیبالد

ب   ای  76/0 آموزدانشپ سشنامه در مطالعه حاض    ای  خش 

 محاسبه شد. 82/0بالدین 

پ سشنامه    لهی ه بس  )درک از است د(  شدر  درکاست د  

ست د   سر   (Perceived  stress  scale) شدر  درکا که تو

Cohen شبببدر اسبببت  یط اح 1983در سبببال  شب همکاران

شببناخت اف اد از  زانیم نییتع یا زار   ا نیا .شببد دریسببنج

  قا ل یب غ ینی شیپ  قا لیغ یدادهایاست د خود در مقا ل رب

در مار  "  ای مثال  . اشبببدیمناسبببع م اری سببب یکنت ل زندگ

حت رخ دادر نارا  منتظ ریکه غ یاتفاق لی ار  ه دل گذشتهال چند

که  دیمار گذشبببتهال چند  ار احسببباد ک د در"یا  "دیاشبببدر

. این "دیببخود را کنت ل کن یموارد مهم زنببدگ دیببنتوانسبببت

  ادیدر مق 4تا  صف نم ات از  منهدادارد ب  سؤال 14پ سشنامه 

 ه)  کی (اله گز)  ه صببورت صببف   یی ودر ب پاسببخگو ک تیل

قات  یگاه (ال دب )ندرت  قات ) یشبببت  ا 3(ال اب مام    ب ( ب چهار )ت

ست  ابقات( سؤاالت مثبت  .ا   (13ال10ال 9ال 7ال 6ال 5ال 4) در مورد 

دامنه  الدر کل .شببودی ه صببورت معکود محاسبببه م ازاتیامت

 ینم ر کمت   ه معنا    ودر ب کسبببع 56صبببف  تا   نی  نم ات

ست د   شد یت  منییشدر پا  درکا باخ این . آلفای ک بن[17]  ا

ب در  [18] 88/0ب همکارانشال  Bastaniپ سشنامه در مطالعه   

ض    ض ال مجموا       79/0مطالعه حا شد. در مطالعه حا سبه  محا

های مذکور  ه هنوان نم ر    نم ات پدر ب مادر در پ سبببشبببنامه     

 .[13]بالدین در نظ  گ فته شد 

ی پ سبببشبببنامه ب    ها پاسبببخ ط هات اف اد ب  ا التی نها  در

 24نسببخه  SPSS افزارن مکدگذاری شببدر ب بارد  سببتیلچک

  ±انح ات معیار " صببورت هگ دید. نتایج   ای متغی های کمی 

صد( " صورت  هب   ای متغی های کیفی  "میانگین ال  "تعداد )در

شد.   شد. چولگی نم ات    هاف ضشیپگزارش  سی  ی آماری   ر

آموزان خارا از محدبدر ن مال  ود. همچنینال    اسبببت د دانش

داری آزمون کولموگ بت اسببمی نف در خصببو   سببطك معنی

های زموناز آ(. لذا p<05/0دار شببد )متغی های پژبهش معنی

سپی من جهت تجزیه ب       آماری من بیتنی ب ض یع همبستگی ا

ستفادر شد. سطك معنی   تحلیل دادر  ≤05/0 الهاآزمون داریها ا

  ود.

 

 هایافته

دارای  (%2/50) نف  132آموز   رسببی شببدرال دانش 263از 

(  دبن تکلیف شبببع  ودند.    %8/49نف  ) 131تکلیف شبببع ب 

( پسببب   %2/53نف  ) 135( دخت  ب %8/46نف  ) 128همچنینال 

ند  یت  ین دب گ بر معنی   ود   .دار نبود. توزیع ف ابانی جنسببب

تحصی ت پدران ب مادران   رسی شد.  یشت ین ف ابانیال م  وط 

یع         تا دیپلم  ود ) ه ت ت   160ب  %3/51نف = 135 ه گ بر 

(. توزیع ف ابانی تحصبببی ت پبدران  ین دب گ بر   %8/60نف =

دار  ود  آموز  ا تکلیف شبببع ب  دبن تکلیف شبببع معنی   دانش

(013/0=p   اما توزیع ف ابانی تحصببی ت مادران  ین دب گ بر .)

دار نبود. توزیع ف ابانی تحصبببی ت پببدرانال  آموز معنی    دانش 

 ا   آموزنت نیز  ین دب گ بر دانشتحصی ت مادران ب محل سکو

 دار نبود. میانگین سببنتکلیف شببع ب  دبن تکلیف شببع معنی

سببال(.   6-12سببال  ود )دامنه  38/9±53/1آموزان کل دانش

یانگین سبببن دانش  ب   40/9±56/1آموزان  ا تکلیف شبببع   م

سببببال  ود   37/9±52/1آموزان  دبن تکلیف شببببع   دانش
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(885/0=p 144/0ال=t 1( )جدبل.)  

 (n=263)ی مورد بررسی هانمونههای توصیفی جنسیت، تحصیالت والدین، شغل والدین، محل سکونت و سن شاخص -1جدول 
 

 گروه متغیر
 با تکلیف شب

(132=n) 

 بدون تکلیف شب

(131=n) 
 P مجموع

 جنسیت
 (6/48) 128 (1/48) 63 (2/49) 65 دختر

852/0 
 (5/51) 135 (9/51) 68 (8/50) 67 پسر

 تحصیالت پدر: تعداد )درصد(

 (9/1) 5 (0) 0 (8/3) 5 سوادیب

013/0* 
 (4/27) 72 (4/21) 28 (3/33) 44 ابتدایی

 (3/51) 135 (5/56) 74            (2/46) 61        تا دیپلم

 (4/19) 51 (1/22) 29 (7/16) 22 دانشگاهی

 مادر: تعداد )درصد(تحصیالت 

 (9/12) 34 (7/13) 18 (1/12) 16 ابتدایی

 (8/60) 160 (1/61) 80 (6/60) 80 تا دیپلم *885/0

 (2/26) 69 (8/49) 33 (3/27) 36 دانشگاهی

 شغل پدر: تعداد )درصد(

 (5/20) 54 (9/22) 30 (2/18) 24 بیکار

 (5/39) 104 (2/38) 50 (9/40) 54 آزاد *637/0

 (9/39) 105 (9/38) 51 (9/40) 54 کارمند

 شغل مادر: تعداد )درصد(

 (8/11) 31 (1/51) 67 (7/47) 63 دارخانه

 (4/49) 130 (7/10) 14 (9/12) 17 آزاد *799/0

 (8/38) 102 (2/38) 50 (4/39) 52 کارمند

 محل سکونت: تعداد )درصد(
 (2/61) 161 (5/59) 78 (9/62) 83 شهر

614/0** 

 (8/38) 102 (5/40) 53 (1/37) 49 روستا

      

 ردایاختالف معن p≤05/0دقیق فیشر،  :: نوع آزمون**: نوع آزمون: کای اسکوئر، *

 

یانگین نم ات   لد   م ب درک   نیاسبببت د کودکانال اسبببت د با

ست د  نیبالد ست.     2در جدبل  از ا شدر ا نتایج آزمون آبردر 

آموزان دارای بیتنی نشان داد میانگین نم ات است د دانش  من

داری از میانگین نم ات اسبببت د  معنی طور  ه تکلیف شبببع 

(.  p=039/0آموزان  دبن تکلیف شببببع  یشبببت   ود )  دانش

آموزان دارای همچنینال میانگین نم ات اسبببت د بالدین دانش 

شع   ست د بالدین دانش معنی طور  هتکلیف   آموزانداری از ا

ال میانگین نم ات اما (.p=004/0 دبن تکلیف شبع  یشبت   ود )  

 طور  ه از است د آموزان دارای تکلیف شع  دانش نیدرک بالد

لد  نیانگی مداری از معنی    دبن آموزان دانش نینم ات درک با

  (.2( )جدبل p<001/0کمت   ود )شع از است د  فیتکل

 
ساله شهر رفسنجان با تکلیف  6-12آموزان مقادیر استرس کودکان، استرس والدین و درک والدین از استرس در دو گروه دانش 75و  25های میانگین، میانه و صدک -2جدول 

 (n=131( و بدون تکلیف شب )n=132شب )
 

    P 75، صدک 25صدک  میانه نیانگمی±اریانحراف مع گروه متغیر

 استرس کودکان
 0/15، 0/12 0/14 43/14±05/3 شب فیبا تکل

004/0 
 0/15، 0/12 0/13 64/13±07/3 شب فیبدون تکل

 استرس والدین
 0/16، 25/13 0/15 15/15±05/2 شب فیبا تکل

001/0> 
 0/15، 0/12 0/14 87/13±85/1 شب فیبدون تکل

 درک والدین از استرس
 0/14، 25/11 0/13 06/13±92/1 شب فیبا تکل

001/0> 
 0/17، 0/12 0/15 73/14±44/2 شب فیبدون تکل

 داراختالف معنی p<05/0نوع آزمون:  من ویتنی یو، 
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 آموزانض ایع همبستگی پی سون نشان داد در گ بر دانش    

 ا اسببت د بالدین ب درک    ا تکلیف شببعال اسببت د ف زندان   

داری نداشت. همچنینال در گ بر  بالدین از است د ارتباط معنی

آموزان  دبن تکلیف شببعال اسببت د ف زندان  ا اسببت د  دانش

داری نداشبببت بالدین ب درک بالدین از اسبببت د ارتباط معنی

 (.3)جدبل 

 
ساله شهر رفسنجان با تکلیف شب و بدون تکلیف  6-12آموزان آموزان با استرس والدین و درک والدین از استرس در دو گروه دانشنشضرایب همبستگی استرس دا -3جدول 

 شب 
 

 درک والدین از استرس نیاسترس والد متغیر گروه

 استرس فرزندان شب فیبا تکل
073/0- =rho 

405/0=p 

094/0- =rho 

282/0=p 

 فرزنداناسترس  شب فیبدون تکل
162/0- =rho 

065/0=p 

073/0- =rho 

409/0=p 

 دارارتباط معنی p<05/0نوع آزمون: ضریب همبستگی اسپیرمن، 

 

 بحث

هدت تعیین        حاضببب   ا  عه  طال در  شبببع فیتکلنقش  م

ست د دانش  گی یشکل    هاآنمقطع ا تدایی ب بالدین  آموزانا

آموزان اسببت د دانشانجام شببد. نتایج این مطالعه نشببان داد 

آموزان از اسببت د دانش یدارمعنیطور  شببع  ه فیتکل یدارا

ب   Pressman. نتایج مطالعه     ود شبببت  یشبببع  فی دبن تکل 

همکارانش همسببو  ا مطالعه حاضبب   ود. این محققین دریافتند  

ست د    شعال متغی ی ا ست  زا   ای دانشتکلیف  .  [19]آموزان ا

Kouzma های کاری  ب همکارانش نیز دریافتند میزان سببباهت

ساهت انجام       ست د ب همچنین میزان  سی  ا ا انجام تکالیف در

.  [20]تکلیف شببع در منزل  ا اخت الت خلقی ارتباط داشببت 

Abhar  ب همکارانش اهتقاد دارند که تکلیف شببع  ا اضببط ار

های شناختی رفتاری را  رمانهم ار است. لذا در مطالعه خودال د 

.  [9]در کاهش اضببط ار ناشببی از تکلیف شببع  ه کار   دند   

Annous         نیز در مطالعه خود دریافت تکلیف شبببعال از هوامل

توان  یان  .  نا  این می[21]آموزان  ود افزایش اضببط ار دانش

ست د دانش     شعال  ا ا شت که تکلیف  آموزان ارتباط دارد که دا

ی  ها تی فعال ل مختلف از جمله مداخله  ا     این اسبببت د  ه دالی  

 دهد.ب مطلور رخ می  خشلذت

له       خی دانش مداخ هاملی  گ  در آموزان تکلیف شبببع را 

ضا های انجام فعالیت دانند. نتایج  خارا از مدرسه می   خشتیر

ب   Sallee. [24]ی    این مسئله  ود دییتأنیز  Couttsمطالعه 

سی تعدادی از دانش  ستانی آم یکا   همکارش در   ر آموزان د ی 

سبباهت فعالیت ربزانه  2-3از آنان  ه انجام  %49نشببان دادند 

ضافه می    سی ا ساد می در ک دند اگ  پ داختند در حالی که اح

های خارا از خانه اختصبببا  دهند  هت        زمانی را  ه فعالیت    

ند ربی دربد تم کز کنند. این اف اد اهتقاد داشبببتند       می توان

کالیف درسبببی ب م  فدای ابقات ف اغت      ت وفقیت تحصبببیلی را 

مودنببد کببه                       می  ن گزارش  محققین  ین  کننببد. همچنین ا

سای  همک سان هقع    دانش آموزان   ای اینکه در دبر رقا ت  ا 

نمانند تکلیف شبببع را  ه تعویق انداخته ب  ه کارهای متعدد             

آبردند که این مسببئله  ا اسببت د ناشببی از هدم  دیگ  ربی می

جام تکلیف شبببع ه   رسبببد   ای .  ه نظ  می [25] م ار  ودان

در خارا از مدرسبببه     یگ ید یها تی که  ه فعال    یآموزاندانش

ر زا دب اسببت د هاضبباف یتیفعال تکلیف شببعالمتعهد هسببتندال 

  است. یزندگ

شان م    آموزان  ه دانش ادیز فیدهد که دادنِ تکلیشواهد ن

ته ها داشببآن ا عاد مختلف سبب متی    مخ  ی  اتیتواند تأثیم

شد. نتا  شان داد که   ایمطالعه جی ا شع  ه میزان زیاد   ن تکلیف 

آموزان  اهث اخت ل خوار گ دیدر ب  هداشببت خوار در دانش

یت  هت ی   خوردار  ود  کمت  شبببع فیتکل  ا  .  [22]ال از کیف

Sun ک د پنجم در  آموزانب همکببارانش دریببافتنببد دانش

شع  ی (چین)ی شانگها  ش از حد معمول دارند  ال میزان تکلیف 

   یتأثخوارال     هداشببت خوار  زمانمدت ا کاهش  ام  نیکه ا

 .[23]نامطلور دارد 



 پروین آقامحمد حسنی و همکاران                                                                                                                                  نیآموزان و والدشب، استرس دانش فیتکل

 1399بهار ، 1دوره چهاردهم، شماره                                                                56                                                                                       سالمت جامعه          

  نینم ات اسبببت د بالد که   نتایج این مطالعه نشبببان داد   

از اسببت د  یدارمعنیطور  شببع  ه فیتکل یآموزان دارادانش

. بالدینال    ود شبببت  یشبببع  فیآموزان  دبن تکل دانش نیبالد 

جام امور درسبببی دانش    درگی ی  یادی  ا ان قاطع   ز آموزان در م

آموزانال درک  مختلف تحصببیلی دارند. در مقاطع ا تداییال دانش

درسبببتی از تدریس ب نحور انجام تکالیف ندارند لذا درگی ی ب        

جام             یه ب ان پا فاهیم  لدینال  یشبببت  از نوا آموزش م لت با خا د

 ا  آموز درسببت امور درسببی جهت پیشببگی ی از   خورد دانش 

معلم است در حالی که در سنین  االت ال درگی ی بالدین  ا امور   

درسیال از نوا پیش فت تحصیلی  ه جهت پلی   ای رسیدن  ه      

های  هت  تحصیلی دانشگاهی ب شغلی است. در مدارد موقعیت

 دبن کیف یا  دبن تکلیفال بالدین درگی ی مسبببتقیم  ه مدت  

سی ف زندان خود ندارند.   سوی  زیاد  ا امور در  دین معنا که از 

چندانی    درگی ی بالدین در امور درسبببی     دی تأک مدرسبببهال  

شببود اما بالدینال  نا  ه احسبباد مسببئولیت خاتیال خود را  نمی

 .  [26]کنند درگی  مسائل تحصیلی می

لدین       همچنان که   در مطالعه حاضببب ال میزان اسبببت د با

لدین از     دانش ما درک این با  آموزان  دبن تکلیف کمت   ود ا

آموزان  ا تکلیف شبببع  ود.  اسبببت د  یشبببت  از بالدین دانش

لدین دانش    ندال با آموزان  دبن تکلیف شببببعال درگی ی  ه چ

سی ندارند اما نگ انی نهفته     سائل در ستقیمی  ا م   هانآای در م

 ه دلیل انجام ندادن تکالیف درسبببی در منزل بجود دارد. این      

مه تحصبببیل         نا یا    که آ ند  لدینال همواررال نگ ان ی آموزشبببی با

ربد؟ این نگ انی  دین هلت  میف زندشبببانال  ه درسبببتی پیش 

ال انجام مسبببتقیم تکالیف شبببع را در منزل    ها آناسبببت که  

ای از میزان یادگی ی   . لذاال هموارر نگ انی نهفته  [19] ینند  نمی

 ا   آموزانب پیش فت تحصیلی ف زند خود دارند. اما بالدین دانش

  ت ی  ا انجام امور تحصیلی ب تکلیف شعال ه چندال درگی ی  یش  

یافتن             یان  پا ما در ه  صبببورتال  ا  ند ا ند خود دار تکلیف ف ز

تکلیفال درک بالدین از اسبببت د کاهش خواهد یافت ب  ه ربز      

هد شببببد      عد موکول نخوا  [27]. Vameghi    کارانش ب هم

ند    یافت تأخ     یمادران  در کامل   یکه کودک  ا  ند دارا  یت  یدار

ست د    شدر کم  یاجتماه تیب حما ت شیا سبت  ه  درک  ت  ن

ب همکارانش   Torabi. [28] ودند  یعیکودک طب یمادران دارا

ک ت ب مش نیاست د بالد نیرا طه دب ط فه   کنیز دریافتند ی

تار  پدران بجود دارد    یکودک   ا یرف که  ا      [29] مادران ب 

نتایج مطالعه حاضببب  همسبببو  ودند ه چند در جوامع مختلف 

  ودند.انجام گ فته 

ست د کودکان     شان داد تکلیف شع  ا ا نتایج این مطالعه ن

شت  در جمعیت    ست مطالعات  ی ا  هب بالدین ارتباط دارد. الزم ا

های متعدد انجام شببود تا  هت   توان    اسبباد نتایج  ب ف هنگ

شع         هاآن شی از تکلیف  ست د نا صمیماتی جهت کاهش ا ال ت

آموزان ه بر    شآموزان اتخاخ ک د. کاهش اسبببت د داندانش

اث ات مثبببت    یببادگی یال  بباهببث کبباهش   بز اخت الت ب  

آموزان خواهد  دانش ندر یآی ف دی ب اجتماهی در  ها یناهنجار  

 شد.  

های این مطالعهال هدم   رسبببی پایگار         از جمله محدبدیت   

صادی  ضعیت    -اقت صیلی ب ب اجتماهی خانوادر ب نیز هملک د تح

صیلی دانش    ش فت تح سئلهال می آموزان پی قت  تواند د ود. این م

گی ی کاملی  توان نتیجهها را  ا چالش مواجه سببازد ب نمییافته

 ارائه داد. لذا   رسببی متغی های خک شببدر در مطالعات  عدیال    

   کنندر  اشد.ت ال کمکت  ب جامعتواند در ارائه نتایج کاملمی

نتایج مطالعه حاضببب  حاکی از این  ود که        ی:ریگجه ینت 

آموزانی که تکلیف آموزان ب بالدین دانشان اسبببت د دانشمیز

آموزان ب میزان اسببت د شببع دارند از میزان اسببت د دانش 

آموزان  دبن تکلیف شبببع  یشبببت   ود اما درک     بالدین دانش 

ست د دانش  شت   ود.     بالدین از ا شعال  ی آموزان  دبن تکلیف 

آموزان  دبن  ای را در بالدین دانشاین مسببئلهال اسببت د نهفته

شان می  شی جهت        تکلیف ن ستم آموز سی ست  دهد. لذا الزم ا

آموزان ب مداردال ه بر     هبود بضببعیت  هداشببت ربان دانش

مطالعات  یشبببت  در خصبببو  کارآیی مدارد  دبن کیفال در 

 نماید. نظ  دیتجدی آموزشیال ها  نامه

 

 منافع تعارض

توسبببر   یتعببارض منببافع      گونببه چی پژبهش ه    نی در ا 

  .گزارش نشدر است سندگانینو

 

 سهم نویسندگان

الدینی نگارش  ال زه ا زینهلمی رمشابر پ بین آقامحمدحسنیال   

سببهیل ها ب تحلیل دادرمحمدرضببا مختاریال مقاله ب بی ایشال 
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 ها را در این مطالعه    ههدر داشتند.آبری دادرجمعارفعیال 

 

  تشکر و قدردانی

قدردانی ب تشببک  خود را از نویسببندگان این مقالهال م اتع 

که  ا صببب  ب   د اری در این   هاآنآموزان ب بالدین کلیه دانش

دارند. همچنینال از معابنت     مطالعه شببب کت نمودند اه م می     

محت م پژبهشببی دانشببکدر پزشببکی ب نیز مجموهه کارکنان    

آبری دانشبببگار هلوم پزشبببکی    معابنت محت م تحقیقات ب فن   

 گ دد.  های معنوی قدردانی میرفسنجان  ه دلیل حمایت
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Introduction: The homework, in addition to its positive effects on learning, can have negative effects 

on students' emotions, which have, in turn, a direct effect on parents' feelings, reactions, and emotions. 

This study aims to investigate the contribution of homework to the formation of stress in elementary 

school students and their parents. 

Material and methods: In this descriptive study, 263 students were recruited from two groups of 

homework and non-homework schools by random sampling in Rafsanjan (2018). After informed 

consent, the students completed the Child's Inventory for Homework Stress, and their parents 

completed the Parent's Inventory for Homework Stress and Perceived Stress Scale. Data were 

analyzed by nonparametric tests, including Mann–Whitney U and Spearman coefficient. 

Results: The stress of students with homework was higher than those without significantly (p=0.039). 

Additionally, the stress of parents was higher in the homework group than those in the non-homework 

group (p<0.001). However, the parents of the non-homework group had a greater perception of stress 

than the other group (p<0.001). 

Conclusion:  It seems that homework is a stressful factor for both students and their parents. Also, 

parents of non-homework students suffer from some sort of latent stress, which may be due to the 

lack of awareness of what their children have learned.  Further studies are needed in the filed.  

Keywords: Homework, Stress, Student, Parents, Rafsanjan 
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