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االدمان االلكرتوني وعالقته بالضغىط النفسية لدي مىظفي 
 رتبيةال

 م.م شفاء سالم حميد
 التربية/ المديرية العامة لمتربية الكرخ الثالثة وزارة

 لممخصا
إنَّ إدمان اإلنترنت أصبح ظاهرة من الظواهر المنتشرة بشكل كبيرر يره هرذا ال صرر برل ويره   

االدمان االلكتروني وعالقتو بالضغوط النفسية لدد  مدوظفي والمجتم رات  مختمف البيئات والثقايات 
يوضيح أهميرة الضرطوط النيةرية وأثرهرا امرو الموظرف (. وتنبع اهمية البحث الحاله من كونه التربية

ممرررا يدي ررره لادمررران ا لكترونررره  اذ يمكرررن ان تشررركل هرررذل الدراةرررة رصررريدًا مرررن الم ريرررة ارررن طبي رررة 
قياس مةتوى ا دمان ا لكترونره لردى  الدراةة  اما هدف البحث يقد تركزت اموالمتطيرات موضوع 

موظيه التربية  وكذلك قياس مةتوى الضطوط النيةية لدى موظيه التربية  يضًا ارن الت ررف امرو 
 ال اقة ا رتباطية بين ا دمان ا لكترونه والضطوط النيةية لدى  موظيه التربية.

وزارت الدولرة باقامرة نردوات  ( موظف وموظفة، وقد أوصت الدراسدة444)وقد تكون مجتمع البحث 
تحةرررين أوضرررراع ومحاضررررات تواويرررة لموظييعرررا لمت ريرررف بمخررراطر إدمررران اإلنترنرررت  وال مرررل امرررو 
 الموظيين نيةيًا ابر تقديم الدام النيةه وا جتمااه لعم لمواجعة الضطوط النيةية.

   الضطوط النيةية  موظيه التربيةا دمان ا لكترونه الكممات المفتاحية:
Abstract 

Internet addiction has become one of the widespread phenomena in this era 

and even in various environments، cultures and societies (electronic 

addiction and its relationship to psychological stress among education 

staff). The importance of the current research stems from the fact that it 

clarifies the importance of psychological stress and its impact on the 

employee، which drives him to electronic addiction، as this study can 

constitute a balance of knowledge about the nature of the variables under 

study. Psychological stress among education staff، as well as identifying 

the correlation between electronic addiction and psychological stress 

among education staff. 

The research community may be (044) male and female employees، and 

the study recommended that the state ministries hold awareness seminars 

and lectures for their employees to introduce the dangers of Internet 
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addiction، and work to improve the psychological conditions of employees 

by providing psychological and social support to them to face 

psychological pressures. 

key words: 

Electronic addiction، psychological stress، education staff 

 

 )التعريف بالبحث (الفصل االول 

 مشكمة البحث : -1

 حرين يحةرن  ائرد كبيررةو ةيمة تكنولوجية معمرة ذات يو  ويع نترنت ةاح ذو حديناإلان 
نرررره وةرررريمة إيكما  اةررررت مالهنةررران ةررررا  اإلأذا إن يكرررون نقمررررة أنرررره يمكررررن إ  إ  اةرررت ماله
ةررررررا ة ا  و   واألذىوةرررررريمة لم بررررررث  نررررررهَّ إي  ومراةررررررمة وصررررررداقة  وتجررررررارة  وتةررررررمية  م ريررررررة

ن تةميته بالشبكة ال نكبوتية تةمية صحيحة ودقيقة إدمان. ويؤكد الب ض التصرف واإل
لدرجررررة  اةرررت مالهكمرررا يةرررره    ن الررررب ض يقرررع يرررره خيررروط وشررررباك   نعايرررة لعرررراإامرررو 

 ( . 00 ص5105  ابد اهلل.دماناتماد التام واإلا 
وغيرها من   الييس بوك (ا دمان ا لكترونه وخصوصا مواقع التواصل ا جتمااه ان 

 شك ان اةتخدام و   خدام الميرط والمبالغ ييهي د احد الةمبيات ا ةت  مواقع التواصل
التقنيات الحديثة وخصوصا مواقع التواصل ا جتمااه   الييس بوك ( من قبل 

 .ال مل ومما يض ف داي يتعم امو ادائعم المعنه له تأثير كبير امو  الموظيين
ه ان ا نةان قد يواجه مشكات م ينة نتيجة لت رضه لعذل  المشكات  ومما  شك يي

ليترة طويمة من الزمن يان ش ر بالضطط يعو لم يتمقو خال هذل اليترة الدام الازم 
من المحيطين به ويش ر بانه متورط و  حل امامه لمتخمص من هذا الوضع اندما 

تطيع اليرد ان يتكيف مع الضطوط يت رض لمضطط النيةه كنتيجة اخيرة اندما   ية
 (59 ص5100 النيةية   البيرقدار

 :لي في االجابة عمى تساؤل رئيس ىووتتمخص مشكمة البحث الحا
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 ما ال اقة بين ا دمان ا لكترونه والضطوط النيةية لدى موظيه التربية ؟
 اىمية البحث : -2

 وتتحدد اهمية البحث يه النقاط اآلتية :  

اإلنترنررت أصرربح ظرراهرة مررن الظررواهر المنتشرررة بشرركل كبيررر يرره هررذا إنَّ إدمرران  -0
 ال صر بل ويه مختمف البيئات والثقايات والمجتم ات ال ربية أو الطربية .

توضيح أهمية الضطوط النيةية وأثرها امو الموظف مما يدي ه لادمان  -5
 ا لكترونه  .

شريحة معمة يه أهمية اينة الدراةة وهم موظيه التربية  وما يمثمونه من  -3
 المجتمع .

إّن الضطوط النيةية موضوع اصبح يؤرق ال ممية التربوية ب دل واحدًا من أكبر  -4
 اوائق نجاحعا.

 اىداف البحث : -3
 ييدف البحث الحالي الى :

 .موظيه التربية لدى مةتوىا دمان ا لكترونه قياس  -
 مةتوى الضطوط النيةية لدى موظيه التربية .قياس  -
الضطوط النيةية لدى  ا دمان ا لكترونه و الت رف امو ال اقة ا رتباطية بين  -

 موظيه التربية.
 حدود البحث : -4

( يه 5155 ام  بموظيه تربية بطداد الكرخ الثالثة ولميتحدد البحث الحاله 
 .محايظة بطداد

 تحديد المصطمحات : -5

 االدمان االلكتروني : -
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إنَّرره ذلررك المصررطمح الررذي يصررف هررؤ    ( : Orzack،1998أوزاك ) تعريددف -1
الرررذين يقضررررون وقتررررًا طررررويًا جرررردًا امرررو شرررربكة اإلنترنررررت ويصرررربحون م ررررزولين اررررن 

 .يرون إدراكعم ان ال الم من حرولعماصدقائعم واةرهم و  يبالون باامالعم وأخيرًا يط
 .(5ص  5113 جاد والةواح 

ويقردان الةريطرة اميره إنَّه اضرطرا  الةرموك (:young،1998يونج ) تعريف -2
يرررره ا ةررررت مال الميرررررط لشرررربكة اإلنترنررررت الررررذي   يتضررررمن الةرررركر أو يقررررد الررررواه 

- (Koc 2011 p:143)ويتميز بااراض انةحابية ومشكات نيةرية واجتماايرة.
 الضغوط النفسية :  -

 (: 1989تعريف )الحمو، -1
اليومية وتةب  له المشكات والص وبات وا حداث الته تواجه اليرد يه حياته 

 (55 ص0989 توترا او تشكل له تعديدا او تكون ابئا . الحمو
 (:1956تعريف )سيمي، -2

هه اةتجابة الجةم الطير نواية ازا  ا ابا  الجةمية والنيةية الته يت رض 
 بحث ضطوط (Madleine.Estryn-Behar.1997 p26لعا . 
 (:)االطار النظري والدراسات سابقة الفصل الثاني 

يةررررررررررررررررت رض متطيرررررررررررررررررات و نظررررررررررررررررري ال طرررررررررررررررراراإل يمثررررررررررررررررل ا ول  مبحثررررررررررررررررينيضررررررررررررررررم  
اررررررررض اهرررررررم النظريرررررررات  ابررررررررا دمررررررران ا لكترونررررررره والضرررررررطوط النيةرررررررية (  البحرررررررث 

الثرررررانه دراةرررررات ةرررررابقة لكرررررل مرررررن المتطيررررررين والتررررره  لمبحرررررث  واالميةررررررة لكرررررل متطيرررررر
 : كا تهو  وأجنبية اقيةاةات ار تتضمن در 

 النظريات المفسرة لموضوع الدراسة: األولمبحث ال

 :االدمان االلكترونياواًل:     

 النظريات التي فسرت االدمان االلكتروني : -
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مررع انتشررار اةررت مال  :((Kimberly Young theory_ نظريددة كيمبرلددي يددونج 1
قررررادت  0996ييه اررررام  اإلنترنررررت برررردأ ينتشررررر وبشرررركل واضررررح اإلدمرررران امررررو اإلنترنررررت

يرردًا  496جعودًا بحثية ااجية إلدمان اإلنترنت ييه اينة مكونة مرن  كيمبرله يونج( 
%( مررررنعم تررررم 81يررررردًا مررررنعم أي حررررواله   396مررررن مةررررتخدمه اإلنترنررررت وجرررردت بررررأن 

ويه ال رام نيةره قردمت  يرونج( ورقرة بحثيرة كانرت األولرو مررن  تصرنييعم كمردمنه إنترنرت
نيكرره  جديرررد(  وقررد اممرررت ظعور إضرررطرا  اكم نواعررا ب نررروان  اإلدمرران امرررو اإلنترنررت

امررررررو تتبررررررع ا اررررررراض الدالررررررة امررررررو إدمرررررران اإلنترنررررررت وتوصررررررمت الررررررو مجمواررررررة مررررررن 
إذ أشارت الو ان ب ض المدمنين امو اإلنترنت يش رون باإلكتئا  واإلحباط  المؤشرات
ومشررركات يررره  يضرررًا امرررو يقررردان الكثيرررر مرررن العوايرررات الترييعيرررة وا جتمااية وال زلة

امو الرررغم مرررن ارردم وجرررود م ررايير م ينرررة إلدمررران  ل اقررات والمدرةرررةال ائمررة وال مرررل وا
اإلنترنت يه الدليل التشخيصه الرابرع لضضرطرابات النيةرية وال قميرة  يقرد قامرت  يرونج( 
بت ديل الم ايير الخاصة بالمقامرة المرضية حتو تتناة  مع إدمان اإلنترنرت . مقردادي 

ائرررررردة يرررررره مجررررررال دراةررررررة إدمرررررران (. وت ررررررد  كيمبرلرررررره يررررررونج( ر 06 ص5118 وةررررررمور
اإلنترنت إذ قامرت بةمةرمة مرن الدراةرات التره حاولرت ييعرا إثبرات ان ا ةرت مال الميررط 
دمران  لضنترنت ينتج انه ااراض كتمك الته نجدها لدى مدمنه المخدرات والكحوليات وا 

 (.01 ص5115 المراهنات.  جال ومحمد

لضنترنت ومةت ممين جدد لره   تبرين ان  ويه دراةة مقارنة ليونج بين مةت ممين ةابقين
المةررت ممين الةررابقين لررم يكونرروا قررادرين امررو تحديررد اةررت مالعم طبقررًا لموقررت المنصرروص 

يمما أنتعو الوقت ألطو المةتخدمون الةابقون خدمة اإلنترنت الخاصرة  اميه يه الدراةة
ت مال بعرررررررم وتركررررررروا ةرررررررماااتعم أو يككررررررروا حاةرررررررباتعم كميرررررررا ليمن ررررررروا أنيةرررررررعم مرررررررن اةررررررر

اإلنترنررت لكنعم احةرروا ب رردم قرردرتعم امررو ال رريش ليترررة طويمررة مررن الررزمن برردون اإلنترنررت 
وقرررد تررررذمروا ألنعرررم يشرررر رون بررران لررررديعم هاجةررررًا يررردي عم ليكونرررروا امرررو شرررربكة اإلنترنررررت 

وقارنوا حررالتعم بحالررة الترروتر الترره يشررر ر بعررا المرردخنون انرردما تمررر امرريعم مررردة  مجرردداً 
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ةررررت ممون الةررررابقون بررررأن هررررذا الترررروتر كرررران كبيرررررًا لدرجررررة أنعررررم وأوضررررح الم بررردون تدخين
اةترج وا خدمات اإلنترنت الخاصة بعم مجددًا يقط ليحصموا امرو نشروة  نوبة(اةرت مال 

 (. 75 ص5117 كاوياإلنترنت.  

ترررى ان أةرربا  الةررموك اإلدمررانه :  Behavioral theory_ النظريددة السددموكية2
وتررى ان األةربا  يكمرن يره البيئرة الحاليرة التره تحردث  لميرديكمن يه الخبرات الةرابقة 

وبم نررو   ييعرا المثيررات ويحرردث ييعرا الترردايم وال قرا   ةررتجابات محرددة لعررذل المثيررات
آخررر ان أةرربا  الةررموك تكمررن يرره امميررة الررت مم أي ال مميررة الترره يررتم ييعررا تطييررر ةررموك 

ان الةرموك الةروي وغيرر الةروي هرو نتيجرة اليرد يه اةتجابته لمبيئة وويقا لعذل النظرية ي
أنمرراط ت مررم .كمررا ان هررذل النظريررة ترررى الوظررائف والةررموكيات اليرديررة تخضررع لاشررتراط 
اإلجرائرره الررذي قدمرره  ةرركنر  والررذي يررتم ييرره مكايرر ة الشررخص ايجابررًا أو ةررمبًا أو م اقبترره 

 (.Frude 1998 p:33امو هذا الةموك.  

مباشرر امرو ا شرراط اإلجرائره وقرانون األثرر الرذي يررى وت تمد هذل النظرية بشركل 
أن تشكيل الةموك الذي يجم  المكاياة يرتم ت زيرزل ومرن ثرم يصربح هرذا الةرموك نمروذجه 

ياإلنترنرررت يررروير مكايررر ت   لكرررل يررررد نتيجرررة لاشرررباع النيةررره النررراجم ارررن هرررذل األنشرررطة
يعره بالنةربة  حاجرة اليردمت ددة تتراوح مابين األشركال المختميرة لممررح والةر ادة بحةر  

لمررن يشرر ر بالخجررل انررد تواصررمه مررع اآلخرررين مررن أقرانرره وأقاربرره تمثررل لرره خبرررة الةرررور 
والرضا وا رتياح دون الحاجة لمتياال المباشر وجعا لوجه وهه بالتاله خبرة م ززة بحد 
ذاتعا  ومن خال اةت مال الشخص كممة مرور وبريرد الكترونره وهمره ومةرت ار وغيرر 

قررره يرررتمكن مرررن قرررول أو ي رررل مايريررردل ويةرررمح لررره باإليصررراح ارررن رغباتررره وحاجاتررره حقي
وهواياترره وشخصرريته المتخييررة وبررذلك يترردام هررذا الةررموك ويت ررزز بإشررباع الحاجررة لمحرر  
وا هتمررررررررام والتقررررررررردير وا رتيررررررررراح الرررررررررذي  يتحقررررررررق يررررررررره الحيررررررررراة الواق يرررررررررة والحقيقيرررررررررة. 

 (.364 ص5105  شاهين
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 ثانيًا:الضغوط النفسية:

 النظريات التي فسرت الضغوط النفسية: -

ت رررررد هرررررذل النظريرررررة مرررررن اقررررردم النظريرررررات (:H.Selyنز سددددديمي،ىدددددانظريدددددة )  -0
التررررررررره حاولرررررررررت تيةرررررررررير ظررررررررراهرة الضرررررررررطوط النيةرررررررررية وظعررررررررررت امرررررررررو اثرررررررررر 

( حرررررررول ا ةرررررررتجابة النيةرررررررية 0974الدراةرررررررات التررررررره اجراهرررررررا ةررررررريمه ارررررررام  
التنبرررررؤ لممررررررض وكشررررريت ان هنررررراك ةمةرررررمة متصرررررمة مرررررن ا ةرررررتجابات يمكرررررن 

وقررررد وضررررع ةرررريمه  يعررررا ةرررريمه ا اررررراض ال امررررة لمتكيفبعررررا والترررره اطمررررق ام
يرررررره نموذجرررررره تصررررررور لررررررردود الي ررررررل الجةرررررردية والنيةررررررية تجررررررال الضررررررطط وان 
تمررررك الررررردود  تحرررردث يرررره آن واحررررد وانمررررا تمررررر بررررثاث مراحررررل متميررررزة حررررددها 

 بما يأته :
 ا نذار او التنبيه لمخطر . -
 المقاومة . -
 (68 ص5107 ا نعاك .   اريس -
:ت تبر هذل النظرية الةموكية الةموك المحور الرئيةه لعا  النظرية السموكية -5

ويرى الةموكيون ان ةموك اليرد خاضع   من حيث ت ممه وكييية ت ديمه
لمظروف البيئية يتصريات اليرد ةوا  كانت ةوية ام شاذة يعه ةموكيات 

 (53ص 0994 مت ممة  الشناوي
( بمصطمح الحتمية التبادلية pandura  )0978باندورا  وجا  ال الم النيةه 

اذ تتياال هذل ال ناصر الثاثة مع   والذي يربط ال اقة بين الةموك واليرد والبيئة
ب ضعا وتتاثر بب ضعا . اذ ان ا ةتجابة الةموكية الته تصدر ان اليرد حيال 

ة ادراكه لمموقف المواقف الضاغطة تؤثر امو مشاارل كما ان ةموكه يتاثر بطريق
الضاغط واندما تكون اةتجابته غير توايقية حيال الموقف الضاغط يؤدي الو 

ويشير باندورا الو ان قدرة اليرد يه التطم  امو المواقف   تياقم الضطط لديه
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الضاغطة يرجع الو درجة ي الية الذات لديه والته تتميز بمدى واةع من 
درجة ي الية الذات تتوقف امو البيئة  كما ان  الةموكيات التكييية المت ممة

  ا جتمااية لميرد وامو ادراكه لقدراته وامكاناته يه الت امل مع المواقف الضاغطة
ي ندما يدرك اليرد انه يةتطيع مواجعة ا حداث الص بة يمن ي انه من القمق 

حةين   والتوتر وبالتاله ج ل الموقف الضاغط اقل تعديدا . حةين
 (64-63ص 5116

 سابقة : الثاني : دراسات  مبحثال   
 : اقيةالدراسات العر أواًل: 

(: مةتوى الضطوط المدرةية الته يواجععا طمبة المرحمرة 5114دراةة  القيةه  -0
المتوةطة يه مدينة بطداد   هرديت الدراةرة الرو م ريرة مةرتوى الضرطوط المدرةرية الرت 
يواجععرررا طمبرررة المرجمرررة المتوةرررطة يررره مدينرررة بطرررداد يضرررا ارررن الت ررررف امرررو مةرررتوى 

بين هذين المتطيرين واليروق ا حصائية  ال نف الموجه نحو طمبة هذل المرحمة وال اقة
يرره هررذين المتطيرررين بحةرر  متطيررري الجررنس والصررف ولمتحقررق مررن اهررداف الدراةررة قررام 

( يقرررة يرره المرحمررة ا ولررو 003الباحررث بتبنرره مقيرراس الضررطوط المدرةررية مكونررا مررن  
وحيررث تررم التحقررق مررن الخصررائص الةررايكومترية لميقرررات مررن حيررث قرروة التمييررز وارتبرراط 

( يقرررة وتررم حةررا  الصرردق 003لنعائيررة ادرجررة اليقرررة بالدرجررة الكميررة لممقيرراس بصرريطته 
الظررراهري لممقيررراس ومؤشررررات صررردق البنرررا  وترررم حةرررا  الثبرررات بطرررريقتين همرررا  اارررادة 

( امو التواله وطبرق 78 1( و 84 1ا ختبار واليا كرومباخ ( اذا بمغ م امل الثبات  
طالبررا وطالبررة واظعرررت نتررائج الدراةررة  4119ن  الباحررث المقيرراس امررو اينررة مكونررة مرر

وجررود ااقررة ذات د لررة احصررائية بررين متطيررري الضررطوط المدرةررية وال نررف المدرةرره.  
 (005 ص5114القيةه 
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وتكتةررر  الدراةرررة أهميتعرررا مرررن أهميرررة متطيرررري البحرررث  (:2416،دراسدددة )البيدددادلي-2
وكررذلك اليئررة المةررتعدية وهررم الراشرردون ومررا يشرركمول   إدمرران اإلنترنررت واإلحبرراط الوجررودي

وتررأته األهميررة أيضررًا يرره ايجرراد ال اقررة بررين   مررن شررريحة واةرر ة ومعمررة يرره المجتمررع
المتطيرررين يقررد يكررون ادمرران ا نترنررت لرريس اضررطرابًا منيصررًا بررل نتيجررة لاحبرراط الررذي 

 -ي انيه اليرد. ويعدف البحث الحاله الو م رية مايأته :
 ى ادمان ا نترنت لدى اينة من الراشدين .مةتو   - أ
اليروق يه ادمان ا نترنت لدى الراشدين بحة  متطيرر  النروع ا جتمرااه والوضرع  -  

 المعنه وال مر (.
 ال اقة بين ادمان ا نترنت وا حباط الوجودي لدى اينة من الراشدين . - ت

ت مرريم لتربيررة والقررد شررمل مجتمررع البحررث الراشرردين المرروظيين يرره دوائررر الدولررة  يرره او 
 والصحةال اله 

وال اطمين ان ال مل المةجمين يه دوائر الراايرة ا جتماايرة يره محايظرة المثنرو لم رام 
( ةرررنة وتكونرررت مرررن 61-41( و 39-50( وتأليرررت اامرررار ال ينرررة مرررن يئترررين  5106 
 ( يرد اختيرت بطريقة اشوائية طبقية .411 

ومن أجل تحقيق أهداف البحث قام الباحث ببنا  مقياةه إدمان اإلنترنت واإلحباط    
وجرت اممية   الوجودي  وجم ت يقراتعما من خال اإلطاع امو الدراةات واألدبيات

جرا  الصدق والثبات وتحميل  البنا  بخطوات اممية ابتداً  من تحديد المجا ت وا 
ميمعا إحصائيًا بإةت مال الحقيبة اإلحصائية لم موم اليقرات  وب د جمع البيانات وتح

 ( توصل البحث إلو النتائج اآلتية:SPSSا جتمااية  
 إنَّ اينة البحث   ت انه من ادمان ا نترنت . - أ
 ال اطمين ان ال مل أكثر اةت ماً  لانترنت من الموظيين . -  
 .( ةنة هم األكثر اةت ماً  لانترنت 39-50الراشدين من امر   - ت
 ( اكثر اةت ماً  لانترنت .39-50ال اطمين ان ال مل من امر   - ث
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 توجد يروق  ذات د لة احصائية بين الذكور وا ناث يه اةت مال  - ج
 ا نترنت .

وجود ااقة ارتباطية طردية ض يية بين ادمان ا نترنت وا حباط  - ح
 الوجودي.

 كان ابرزها :وبنا  امو تمك النتائج خرج الباحث بمجمواة من التوصيات 
قيررام وزارت الدولررة كايررة بأقامررة نرردوات ومحاضرررات تواويررة لموظييعررا لمت ريررف   - أ

بمخررراطر  ادمررران ا نترنرررت امرررو ان يكرررون هنررراك تنةررريق برررين  الررروزارات ووزارة 
الت مرررريم ال ررررراله لتررررويير  محاضررررررين  مختصررررين يررررره الصررررحة النيةرررررية والطررررر  

 النيةه.
أتاحة يرص امل مناةربة لمشربا  تقريعم مرن اآلثرار المردمرة لمبطالرة ومرا تةرببه مرن  - ب

 احباط 
 الدراسات االجنبية :: ثانياً 

 (:Sharp،S&Thompson،D،1992دراسة ) -1

 عنوان الدراسة : بين إدراك المعمم والطالب لمصادر الضغوط النفسية 

الم مرررم والطالررر  لمصرررادر الضرررطوط هرررديت هرررذل الدراةرررة لتحديرررد ا ختايرررات برررين إدراك 
( طالبررررًا مررررن الصررررف الثررررامن ا ةاةرررره 531وقررررد تكونررررت اينررررة البحررررث مررررن    النيةررررية

  ( م ممًا من ااضا  هيئرة التردريس08و   ( طالبًا من الصف ال اشر ا ةاةه517و 
 وقد اةتخدم الباحث مقياس الضطوط النيةية .

وهه موت او مرض   رض لعا الطمبةوخرجت النتائج ان اهم الضطوط النيةية الته يت
 وضررر ف ال اقرررة مرررع الم ممرررين او اصابته  او مررررض الشرررخص  يررررد مرررن ايرررراد ا ةررررة

والمشررراحنات مررررع   وا ضررررطرار لحضرررور دروس  ييضرررمعا  والمشررراحنات داخرررل ا ةررررة
  والوقروع يره مشراكل المدرةرة  وتروبي  الم مرم وصر وبة الدراةرة  ا صدقا  وا متحانات
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وضررررطوط  الضررررطوط النيةررررية الترررره يت رررررض لعررررا الم مميررررة يعرررره ضررررطوط الشمةأمررررا اهررررم 
  والضررطوط ا ةررررية كرررالطاق واررد الجررردارة ا كاديمية  المدرةررة لريرررع المةررتوى ال ممررره

 ( 67ص 5101 وا نيصال .  ابو حبي 
ب نوان : ادراك الم مم والطال  لمصادر (:1992دراسة )شارب وثومبسون، -5

لدراةة لتحديد ا ختايات بين ادراك الم مم والطال  الضطوط النيةية  هديت ا
( طالبا بالصف الثامن 531لمصادر الضطوط النيةية وقد تكونت اينة الدراةة من  

م مما من ااضا   089( طالبا يه الصف ال اشر ا ةاةه و 571ا ةاةه و 
ج هيئة تدريس الطمبة وقد اةتخدم الباحث مقياس الضطوط النيةية واةيرت نتائ

الدراةة ان اهم الضطوط النيةية الته يت رض لعا الطمبة هه موت او مرض يرد 
من ايراد ا ةرة او مرض الشخص او اصابته وض ف ال اقة بالم ممين 
والمشاحنات داخل ا ةرة وا ضطرار لحضور الدروس او الحصص   ييضمعا 

لدراةة والوقوع يه والمشاحنات مع ا صدقا  وا متحانات وتوبي  الم مم وص وبة ا
مشاكل يه المدرةة اما اهم الضطوط النيةية لدى الم ممين يعه ضطوط الشمة 
وضطوط المدرةة لريع مةتوى التحصيل وادم الجدارة ا كاديمية والضطوط ا ةرية 

 .(67 ص5101كالطاق وا نيصال .  ابو حبي  
 كمبيرله اجرت "اإلدمان عمى اإلنترنت":  (Young،1996 )دراسة يونج  -3

( شخص من ميرطه اةت مال 511يونج( هذل الدراةة امو اينة بمغ ادد أيرادها  
اإلنترنت وتم موازنة ةموكعم بالم ايير الةريرية  ا كمينيكية (الته تةت مل يه 

وتوصمت الدراةة الو ان إدمان اإلنترنت يرتبط  تصنيف ا صابة بالمقامرة المرضية
ا نةحا  والتقوقع حول الذات وقطع ا تصال بالمجتمع بالكثير من اآلثار الةمبية ك

مع جياف المشاار  كما يؤدي الو ا غترا  وال زلة ا جتمااية وبينت   واأُلةرة
مما يؤثر امو   الدراةة الو إن طمبة المدارس هم األكثر تأثرًا وت مقًا باإلنترنت

ااتريوا بانخياض  %من الطمبة المةت ممين لضنترنت58مةتواهم الدراةه  إذ إن 
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ومع   والكذ  امو األهل  مةتوى درجاتعم وتطيبعم ان حصصعم الدراةية المقررة
ان اإلنترنت ي د وةيمة بحث مثالية يإنَّ الكثير من الطمبة يةت ممونه ألةبا  اخرى 
كالبحث يه مواقع   تمت لدراةته بصمة كالثرثرة يه غرف الحوارات الحية أو 

 . (Young 1996 p:1)نت. اةت مال أل ا  اإلنتر 
 الفصل الثالث : منهجية البحث واجراءاته

 (:Research Methododogyمنيجية البحث )     

يةتعدف البحث الحاله وصيًا لادمان ا لكترونه وااقته بالضطوط النيةية لدى 
إذ تة و الباحثة موظيه التربية ولذلك ااتمدت الباحثة المنعج الوصيه ا رتباطه  

خال اةت مال هذا المنعج إلو تحديد الوضع الحاله لمظاهرة المدروةة ومن ثم من 
 (                                                                  354ص  5111 وصيعا وصيًا دقيقًا.  ممحم

 (populatoin of the researchمجتمع البحث ) 
تطمق كممة مجتمع امو جميع الحا ت وا يراد وا شيا  الته يتجه الباحث    

 موظيه تربيةمن  (  يتكون مجتمع البحث الحاله080 ص5118 لدراةتعا  ال زاوي
  .(5155 لم ام  بطداد الكرخ الثالثة

 :(Sample of researchعينة البحث )     

من وحدات المجتمع ا صمه الم نه  ويقصد ب ينة البحث وهه جز ًا او جانباً 
بالبحث والدراةة والته يمكن ان يمثمُه تمثيًا ةميمًا بحيث تحمل صياته وخصائصه 

وهذا النموذج او الجز  يطنه البرراحث اررن دراةة كررل وحررردات ومرريردات   المشتركة
  (555ص 5101  والةامرائه  قند ليجهصرمه الررذي يرردرةه الررباحث. المجتمررع ا 

 ( إناث .511ذكور و  (511( بواقع    411إذ بمطت اينة البحث الرئيةة  
 (:Tools of researchأداتا البحث )    
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ا دمان بما ان البحث الحاله يةتعدف الكشف ان ال اقة ا رتباطية بين 
( 5106  البعادلهبتبنه مقياس  ةالباحث تقام  الضطوط النيةيةا لكترونه و 

مضطوط النيةية ب د ا طاع ( ل5114 ال نزيلادمان ا لكترونه وتبنه مقياس   
 امو ا دبيات  والدراةات الةابقة .

 :االدمان االلكتروني اواًل: مقياس 

  غالباً     دائماً رب ة بدائل( يقرة لكل يقرة أ35 من ا دمان ا لكترونه تألف مقياس 
( 0 5 3 4( لميقرات ا يجابية و 4 3 5 0ا وزان  تقابمعا  أبدًا(  نادراً   أحياناً 

( واقل درجة 075( اذ بمطت اامو درجة  0لميقرات الةمبية امو التواله ممحق 
 ( درجة.  015( وبوةط يرضه  35 

 :االدمان االلكتروني الخصائص السايكومترية لمقياس 

من حيث الشكل ومن تكون األداة صادقة إذا كان مظعرها يشير إلو ذلك اواًل: الصدق:
حيث ارتباط يقراتعا بالةموك المقاس  يإذا كانت محتويات األداة ويقراتعا مطابقة لمةمة 

ولطرض  (565  ص5119 الته تقيةعا يإنعا تكون أكثر صدقًا. اباس وآخرون
( 35البالغ يقراته  ا دمان ا لكترونهمقياس  ةالباحث تالتحقق من صدق ا داة ارض

من الخبرا  والمحكمين من ذوي ا ختصاص يه امم النيس  يقرة امو مجمواة
 ت( خبرا  لمتحقق من صاحية اليقرات حيث طمب01وا رشاد النيةه والبالغ اددهم  

منعم ابدا  آرائعم وماحظاتعم حول يقرات المقياس وبيان صاحية كل يقرة  ةالباحث
جميع يقرات المقياس  وتبين ان %( ياكثر م يارًا لقبول اليقرة81وااتمدت نةبة  

 ان الصدق الظاهري قد تحقق . ة تقد الباحثتوبعذا صالحة 

والثبات  من الشروط المعمة لألداة الجيدة  Reliabilityي د الثبات  ثانيًا: الثبات:
وقد تم اةتخدام طريقة  (Marshall  1972   p104 .ي نه ا تةاق يه النتائج 

المقياس مرتين امو اينة مكونة  ةالباحث تولحةا  الثابت طبق  إاادة ا ختبار
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تطبيق المقياس امو ب ةالباحث ت( طالبًا وطالبة وب د مرور اةبواين قام31من  
م امل إرتباط بيرةون  ةالباحث توب د تحميل اةتمارات المقياس أوجد  ال ينة نيةعا

إذ بمغ قيمة م امل ا رتباط   بين ا ختبارين ا ول والثانه لمتوصل الو قيمة الثبات
ويقًا لم ايير المقاييس  ( وت د هذل القيمة مؤشر جيد لثبات المقياس 89 1 

 .النيةية

 ثانيًا: مقياس الضغوط النفسية :

  غالباً   ( يقرة لكل يقرة أرب ة بدائل  دائماً 44من  الضطوط النيةية تألف مقياس 
( 0 5 3 4( لميقرات ا يجابية و 4 3 5 0تقابمعا ا وزان    أبدًا(  نادراً   أحياناً 

( واقل درجة 551( اذ بمطت اامو درجة  5لميقرات الةمبية امو التواله  ممحق 
 ( درجة.   035( وبوةط يرضه   44 

 الخصائص السايكومترية لمقياس الضغوط النفسية:   

باحثة مقياس الضطوط ولطرض التحقق من صدق ا داة ارضت ال واًل: الصدق:أ   
( يقرة امو مجمواة من الخبرا  والمحكمين من ذوي 44النيةية البالغ يقراته 

( خبرا  لمتحقق من 01ا ختصاص يه امم النيس وا رشاد النيةه والبالغ اددهم  
صاحية اليقرات حيث طمبت الباحثة منعم ابدا  آرائعم وماحظاتعم حول يقرات 

%( ياكثر م يارًا لقبول اليقرة 81يقرة وااتمدت نةبة   المقياس وبيان صاحية كل
الباحثة ان الصدق الظاهري قد  ترىوتبين ان جميع يقرات المقياس صالحة وبعذا 

 تحقق .

تم اةتخدام طريقة إاادة ا ختبار  ةتخراج ثبات المقياس  ولحةا  ثانيًا: الثبات:
 موظيًا وموظية( 41من   الثابت طبقت الباحثة المقياس مرتين امو اينة مكونة

 وب د تحميل  تطبيق المقياس امو ال ينة نيةعاوب د مرور اةبواين قام الباحث ب
م امل إرتباط بيرةون بين ا ختبارين ا ول  ةالباحث تاةتمارات المقياس أوجد
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وت د هذل  ( 85 1إذ بمغ قيمة م امل ا رتباط    والثانه لمتوصل الو قيمة الثبات
 جيد لثبات المقياس ويقًا لم ايير المقاييس النيةية.القيمة مؤشر 

 التطبيق النيائي لممقياسين : -

موظف وموظية (  411امو اينة مكونة من    بتطبيق أداته البحث ةالباحث تقام
إذ اةتمر تطبيق المقياةين يترة   بطدادبمركز مدينة   3يه تربية بطداد الكرخ /

 .أةبوع 

 الوسائل االحصائية: -

ٌاجريت اممية تحميل البيانات احصائيا بأةتخدام الحقيبة ا حصائية لم موم     
 -وبالتحديد الوةائل ا حصائية اآلتية :  (SPSSا جتمااية  

 .النةبة المئوية  ةتخراج الصدق الظاهري لممقياةين -0
الضطوط ا دمان ا لكترونه و  ا ختبار التائه ل ينة واحدة لمت رف امو مةتوى -5

 .3لدى موظيه تربية بطداد الكرخ/النيةية 
ا دمان ا لكترونه م امل ارتباط بيرةون  يجاد ال اقة ا رتباطية بين  -3

 .3لدى موظيه تربية بطداد الكرخ/ الضطوط النيةيةو 
 عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها:الفصل الرابع :

     :تربيدةال لدد  مدوظفيلمتعرف عمدى مسدتو  االدمدان االلكتروندي التعرف عمى  -0
تررم  وموظيررة موظررف(  411لرردى اينررة البحررث البالطررة  ا دمرران ا لكترونرره لقيرراس 

( وانرد مقارنتره بالوةرط 055ايجاد الوةط الحةابه أليراد ال ينة والذي بمطت قيمتره  
متوةرررطات درجرررات أيرررراد  أنّ (  تبرررين  015اليرضررره لممقيررراس والرررذي بمطرررت قيمتررره   

وقررد أةررت مل الباحررث ا ختبررار التررائه   ال ينررة اامررو  مررن الوةررط اليرضرره لممقيرراس
( وهرره أامررو مررن القيمررة التائيررة 3.7يكانررت القيمررة التائيررة المحةرروبة     ل ينررة واحرردة
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(   399( وبدرجرررة حريرررة  1.15( انرررد مةرررتوى د لرررة   0.97الجدوليرررة والبالطرررة   
والجردول   ادمان الكترونهوجد لديعم يموظيه التربية ة البحث من وهذا ي نه ان اين

 ( يوضح ذلك:7 
 (7جدول )

 لدى موظيه التربية  ا دمان ا لكترونهنتائج ا ختبار التائه ل ينة واحدة لتحديد 

ادد 
 أيراد
 ال ينة

الوةط 
 اليرضه

الوةط 
 الحةابه

ا نحراف 
 الم ياري

الد لة  التائية القيمة
 الجدولية المحةوبة اإلحصائية

 دال 0.97 552211 73 521 015 411
ان هررذل النتيجررة تتيررق مررع ب ررض الدراةررات الترره اةررتعديت دراةررة  ةى الباحثررتررر و 

إدمان اإلنترنت الته توصمت الو وجود إدمان اإلنترنت لدى اينة البحث نتيجة 
 .( 0996 لاةت مال الميرط لشبكة اإلنترنت كدراةة  يونج

الباحثة ايضًا ان اينة البحث يبمرغ ييعرا المةرتخدمون مرن المروظيين الحرد وترى 
وان اةررت مالعم لضنترنررت خرررج اررن   ا امررو مررن ا ةررت مال الميرررط  لضنترنررت
وقرررد ي رررود ذلرررك لطبي رررة المةرررؤوليات   الحررردود الطبي يرررة وبمرررغ مةرررتوى اإلدمررران
 .يه اممعم  والمشكات الته يت رض لعا الموظيون

 : موظفي التربيةلد   الضغوط النفسيةالتعرف عمى مستو   -2
تررم  موظررف وموظيررة ( 411لرردى اينررة البحررث البالطررة   الضررطوط النيةرريةلقيرراس  

(  وانرررد مقارنتررره 077ايجررراد الوةرررط الحةرررابه أليرررراد ال ينرررة والرررذي بمطرررت قيمتررره  
متوةرطات درجرات  أنّ (  تبرين  035بالوةط اليرضه لممقياس والذي بمطت قيمته  

ا ختبرررار  ةالباحثررر توقرررد اةرررت مم  أيرررراد ال ينرررة أكثرررر مرررن الوةرررط اليرضررره لممقيررراس
( وهره أكثرر مرن القيمرة 4.54يكانرت القيمرة التائيرة المحةروبة    التائه ل ينة واحدة
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( وبدرجرررررة حريرررررة 1.15( انرررررد مةرررررتوى د لرررررة   0.97التائيرررررة الجدوليرررررة والبالطرررررة  
( 8والجررردول   الضرررطوط النيةررريةة البحرررث ت رررانه مرررن اينررر أنّ (  وهرررذا ي نررره 399 

 يوضح ذلك:
 (8جدول  

الضطوط النيةية لدى موظيه ا ختبار التائه ل ينة واحدة لقياس مةتوى 
 التربية

ادد 
 أيراد
 ال ينة

الوةط 
 اليرضه

الوةط 
 الحةابه

ا نحراف 
 الم ياري

الد لة  القيمة التائية
 الجدولية المحةوبة اإلحصائية

 دال 0.97 4.54 51 077 035 411
والتره ( 0995 ويرى الباحرث ان هرذل النتيجرة تتيرق مرع دراةرة  شرار  وثومبةرون

أهررم الضررطوط النيةررية الترره يت رررض لعررا الطمبررة هرره مرروت أو  أنّ أةرريرت نتائجعررا 
مرررررض يرررررد مررررن أيررررراد ا ةرررررة أو مرررررض الشررررخص أو اصررررابته وضرررر ف ال اقررررة 

ييضررررمعا  دروس  ت داخررررل ا ةرررررة وا ضررررطرار لحضررررور بررررالم ممين والمشرررراحنا
والمشرراحنات مررع ا صرردقا  وا متحانررات وترروبي  الم مررم وصرر وبة الدراةررة والوقرروع 

هذل النتيجة ويرق رؤيرة  بانردورا ( صراح   ةيةر الباحثتو  يه مشاكل يه المدرةة
قررردرة اليررررد يررره التطمررر  امرررو المواقرررف  أنّ النظريرررة الةرررموكية ويشرررير بانررردورا الرررو 

الضررراغطة يرجرررع الرررو درجرررة ي اليرررة الرررذات لديررره والتررره تتميرررز بمررردى واةرررع مرررن 
درجرررة ي اليرررة الرررذات تتوقرررف امرررو البيئررررة  أنّ كمرررا   الةرررموكيات التكيييرررة المت ممرررة

ا جتماايرررررة لميررررررد وامرررررو ادراكررررره لقدراتررررره وامكاناتررررره يررررره الت امرررررل مرررررع المواقرررررف 
 الضاغطة .
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 :موظفي التربيةالضغوط النفسية  لد  االدمان االلكتروني و معرفة العالقة بين  -3
ولطرض م رية هذا العدف اةت مل م امل ارتباط بيرةون لمت رف امو ال اقة  

حيث تبين وجود موظيه التربية الضطوط النيةية لدى ا دمان ا لكترونه و بين 
إذ بمطت قيمة م امل ارتباط بيرةون المحةوبة   ااقة طردية قوية بين المتطيرين

( وهه أكبر من قيمة م امل ارتباط بيرةون الجدولية الته بمطت 1.455 
( 1.15مما يدل امو وجود ااقة طردية موجبة  اند مةتوى د لة    (1.198 

 ( يوضح ذلك:9(.والجدول  398ية   وبدرجة حر 
لدى موظيه الضطوط النيةية و ا دمان ا لكترونه ( ال اقة بين 9جدول  

 التربية
 

 المتطيرات
ادد 
ايراد 
 ال ينة

درجة 
 الحرية

قيمة م امل 
أرتباط 
 بيرةون
 المحةوبة

قيمة م امل 
 أرتباط

بيرةون 
 الجدولية

مةتوى 
 الد لة
1.15 

ا دمان ا لكترونه 
 الضطوط النيةية  و 

411 398 
 1.455 

1 198 
 

 دال

وييةر الباحث هذل النتيجة  انه كمما كانت الضطوط النيةية االية ارتيع مةتوى 
ا دمان قوة واتجال ال اقة بين  أنّ أي موظيه التربية لدى  ا دمان ا لكترونه

 الضطوط النيةية طردية موجبة .الكترونه و 
 التوصيات( Recommendations) : 
 باآلته : ةصه الباحثتو امو ويق نتائج البحث    
قيررام وزارت الدولررة كايررة باقامررة نرردوات ومحاضرررات تواويررة لموظييعررا لمت ريررف  -0

بمخرراطر إدمرران اإلنترنررت امررو ان يكررون هنرراك تنةرريق بررين  الرروزارات ووزارة الت مرريم 
 ال اله لتويير محاضرين  من المختصين يه الصحة النيةية والط  النيةه .
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مرررررررررن خرررررررررال تقرررررررررديم الررررررررردام النيةررررررررره  نيةرررررررررياً  المررررررررروظيينتحةرررررررررين أوضررررررررراع  -5
 وا جتمااه لعم لمواجعة الضطوط النيةية .

 (:(Proposalsالمقترحات -
 اجرا  دراةة مشابعة امو اينات مختمية من وزارات الدولة ا خرى  -0
موظيه لدى  بالمناخ ا ةريإجرا  دراةة حول الضطوط النيةية وااقتعا  -5

 .  التربية
 املصادر :

 المصادر العربية: - أ
الضغوط النفسية واستيراتيجيات مواجيتيا (:5101نبيمة احمد    ابو حبي   .0

رةالة   وعالقتيا بالتحصيل الدراسي لد  ابناء الشيداء في محافظات غزة
 يمةطين .  غزة  كمية التربية  ماجةتير غير منشورة

الضغوط النفسية وعالقتيا بالصالبة (: 5100تنعيد اادل ياضل    البيرقدار .5
  كمية 00مجمد   مجمة ابحاث كمية التربية ا ةاةية ،لد  كمية التربية النفسية

 التربية / جام ة الموصل 

ادمان االنترنت (: 5113ابد الرؤوف    محمد ابد المطم  والةواح  جاد .3
  حقيقة وفروق تأثيره في االكتئاب لد  عينة من مختمف المستويات التعميمية

ال دد   المجمد ا ول  جام ة المنصورة  كمية التربية  مؤتمر المناهج وطرق التدريس
 ا ول .

تأثير االستخدام (: 5115الة يد ابد الصالحين    خالد احمد و محمد  جال .4
/ المجمة  المفرط لالنترنت عمى بعض المتغيرات الشخصية لد  طالب الجامعة

 ( .49ال دد    (05المجمد    المصرية لمدراةات النيةية
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استراتيجيات (: 5116ةامة ابد ال ظيم    حةين ابد ال ظيمطه   حةين .5
 ا ردن . دار اليكر  0طمواجية الضغوط التربوية والنفسية 

 ،مركز السيطرة والتفاعل مع الضغوط النفسية(: 0989بثينة منصور    الحمو .6
 رةالة ماجةتير غير منشورة .  كمية ا دا   جام ة بطداد

سموكي في  –فاعمية برنامج ارشادي معرفي (: 5105محمد احمد    شاهين .7
مجمة جام ة   خفض ادمان االنترنت لد  عين من الطمبة الجامعيين

 يمةطين .  غزة  ال دد الثانه  ا قصو ةمةمة ال موم ا نةانية (المجمد التاةع اشر

دار   نظريات االرشاد والعالج النفسي(: 0994محمد محروس   الشناوي .8
 القاهرة .  غري  لمطبااة والنشر

يلاير  محمد مصطيو وابو اواد  محمد بكر وال بةه محمد خميل ونويل اباس .9
 دار المةيرة 5ط مدخل الى مناىج البحث في التربية وعمم النفس(:5119محمد 

 ا ردن . –امان   لمنشر والتوزيع     والطبااة

ادمان االنترنت وعالقتو بسمات الشخصية (:5105محمد قاةم    ابد اهلل .01
  مجمة الطيولة المرضية لد  االطفال والمراىقين )دراسة ميدانية في حمب (

 (/ الكويت 64ال دد   ال ربية
 امان دار دجمة . مناىج البحث العممي(:5118رحيم يونس    ال زاوي .00

  البحث العممي الكمي والنوعي( 5101ايمان    و الةامرائه  اامر  قديمجه .05
 امان رررر ا ردن . دار اليازوري ال ممية لمنشر والتوزيع

الضغوط المدرسية لد  طمبة المرحمة (: 5114ةعو شييق    القيةه .03
  جام ة بطداد  رةالة ماجةتير غير منشورة  المتوسطة وعالقتيا بالعنف المدرسي

 كمية التربية .
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وظفين ادمان وسوء استخدام الم(:5117رامه لطيه ال باجه    كاوي .04
بحث منشور امو الموقع ا لكترونه :  لالنترنت

htt.//www.wasmia.com/jazy/ito/.pdf 
  دار القياس والتقويم في التربية وعمم النفس(:5111ةامه    ممحم .05

 المةيرة ا ردن.

استراتيجيات تكيف االطباء مصمحة االستعجاالت (:5107اريس  نصر الدين .06
 الجزائر .  اطروحة دكتورال يه جام ة بتممةان  في وضعيات الضغط النفسي

 المصادر االجنبية: - ب
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