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  البحث الرابع
  بیاناته

-الجزء األول - العدد الرابع - ٧٢مجلد  -كلیة التربیة جامعة طنطابمجلة بحث منشور ) ٢(مشترك   )١(
  .م ٢٠١٨اكتوبر 

  
  :ملخص البحث باللغة العربیة

  
نمذجة بنیة العالقات السببیة بین إدمان االنترنت والضغوط األكادیمیة والدعم األكادیمي :"عنوان البحث

  "المعلمات والتشویه المعرفي والتوافق األكادیمي لدى الطالبات 
  

  :الهدف من البحث

دراك الضغوط األكادیمیة، والتشویه  ٕ فحص بنیة العالقات السببیة بین إدمان االنترنت ، والدعم األكادیمي، وا
المعرفي ، والتوافق األكادیمي، واستكشاف الدور الوسطي إلدمان االنترنت بین متغیرات النموذج وفقا 

بكلیة التربیة جامعة ) جمیع التخصصات(معلمات بالفرقة الرابعةالستجابات عینة البحث من الطالبات ال
  . الفیوم

طالبة بجمیع التخصصات بكلیة  ٣٣٦اختیرت جمیع الطالبات المعلمات بالفرقة الرابعة وعددهم : المنهج
ة وطلب منهم اإلجاب. طالبة ٢٧٤التربیة، ومع استبعاد البیانات المفقودة أصبح حجم العینة األساسیة للبحث 

عن خمسة مقاییس للبحث تتعلق بإدمان االنترنت، والدعم األكادیمي ألعضاء هیئة التدریس ، والضغوط 
وقد استخدم عدد من أسالیب التحلیل اإلحصائي للتحقق . األكادیمیة ، والتشویه المعرفي ، والتوافق األكادیمي

وحید لـهارمان، أسلوب النمذجة التحلیل العاملي االستكشافي، اختبار العامل ال: من فرضیات البحث 
، اختبار داللة التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة باستخدام إختبار البوتسترابنج SEMبالمعادلة البنائیة 

Bootstrapping testالمتوسط، واالنحراف المعیاري(، عالوة على استخدام اإلحصاءات الوصفیة.(  

تقریبا وفقا ألدلة المالءمة، كما % ٨٢ودة المطاابقة بنسبة حقق النموذج البنائي المفترض ج) ١: (النتائج
كقاعدة عامة متعارف علیها بین  0.50للنموذج أعلى من  PCFI = .705 PNFI = .724كانت قیم 

  .جمیع الباحثین 
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وجد تأثیر مباشر سالب دال إحصائیا لكل من إدمان االنترنت، والضغوط األكادیمیة في  التوافق )٢(
لطالبات، بینما وجد تأثیر مباشر موجب دال إحصائیا للدعم األكادیمي المدرك في التوافق األكادیمي ل

  . األكادیمي للطالبات
وجد تأثیر مباشر سالب دال إحصائیا لكل من الضغوط األكادیمیة، والتشویه المعرفي في  إدمان ) ٣( 

  . إحصائیا في إدمان االنترنتاالنترنت للطالبات، بینما لم یكن للدعم األكادیمي أثر مباشر دال 
وجد دور وسطي دال إحصائیا إلدمان االنترنت بین الضغوط األكادیمیة والتوافق األكادیمي، وكذلك بین ) ٤(

  .التشویه المعرفي والتوافق األكادیمي للطالبات
التربیة جامعة  یؤثر إدمان اإلنترنت بشكل مباشر في التوافق األكادیمي للطالبات المعلمات بكلیة: االستنتاج

ومن ناحیة أخرى ، تؤثر كل من الضغوط األكادیمیة المدركة، والتشویه المعرفي في . الفیوم، هذا من جهة
تمثل %  ٩٢,٣حیث وجد أن نسبة قدرها . التوافق األكادیمي للطالبات عبر التأثیر الوسطي إلدمان االنترنت

تمثل نسبة %  ٧,٧بینما نسبة قدرها " التوافق األكادیمي"في " الضغوط األكادیمیة"نسبة تأثیر مباشر للمتغیر 
تمثل %  ٧٧,٢٤التأثیر غیر المباشر للضغوط األكادیمیة عبر إدمان االنترنت، كما وجد أن نسبة قدرها 

من تأثیر  % ٢٢,٨، وأن نسبة قدرها "التوافق األكادیمي"في " التشویه المعرفي"نسبة تأثیر مباشر للمتغیر 
  ).إدمان االنترنت( في في التوافق األكادیمي یرجع لدور المتغیر الوسطي التشویه المعر 

وقد نوقشت بالدراسة التضمینات التربویة ممثلة في التوصیات، وكذلك قدمت بعض المقترحات المتعلقة بعدد 
  .من الدراسات والبحوث المستقبلیة ذات العالقة بمجال البحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


