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 األسري وعالقته بإدمان اإلنترنت لدي طالب الجامعةالعنف 

 إعـداد
 1 أ. منً محمود محمد سعٌد 

 أواًل : مقدمة الدراسة:
عليالرغـمفأهميةاألسرةوخطػورةأثييرهػف ػيء ػفمالم أمػخمػفخػهؿبيفميػفءتمليػةالأ  ػ ة
اال أمفعيػػػةلػػػ والدا ػػػ فالوابػػػخي ػػػيرإلػػػي  ػػػليفأ يف ػػػف  ػػػيال يػػػفـءيػػػذاالػػػدورا يػػػ أ ػػػدـ
للم أمػػخأعءػػفممءػػطرءيف وسػػيف وسػػلوبيف وذلػػؾءسػػء أ مػػفطالسػػلوؾوأ ػػواعالأوػػفعه الأػػي

9669 سأخدميفأ يف ف ومفءي يفالسػلوؾالت يػؼ)نسػ فم فمػدزهػرافاسػ رزيػدافزيػففا
:996)

يذاماألء فم سديف و وسيف و  سيف  وأأتددأ بفؿالت ؼاألسريوأأ وعم يفءر الزو ف اوا 
اأوءر األزواجأوإيذاماآلءفمالمس يف)

ويتأءرالت ػؼأ ػدالم ػبه الخطيػرةالأػيأتػف يم يػفاألسػرةالملػريةاالأػيألػء  أأسػـ
أمػػػرا  ػػػف تف داخػػػؿألػػػؾال مفعػػػةاال أمفعيػػػةالأػػػيمػػػفءفلأ ػػػفبضالظػػػفهراألفالت ػػػؼألػػػء 

(9999:997الموأرضأ يفمء يةعليال  والمودةوالأرا ـ)نإ هؿإسمفعيؿ لميا
إفسوممتفملةاألء فمخفلةالت ؼاللوظيوال وسيواء  يبييرمفالأ فريرامأمػيه  ػي

مػػػفالطتػػػفـ)وميػػػؿهػػػؤالماألء ػػػفمبػػػف واميملػػػيفالسػػػ والأيديػػػدوالطػػػردمػػػفالم ػػػزؿوال رمػػػفف
عفطويف ول يف اواليو د ػرؽءػيفاألطوػفؿوال ػءف  بههمػفيتػف يمػفايسػفمة ػيالمتفملػة
وايهمػػفؿمػػف ف ػػ اآلءػػفمواألميػػف اءػػؿإفالمػػراه يفيتػػف وفأبيػػرمػػفاألطوػػفؿاوبػػديسػػفم

علييـاءفيءف ةإليأفاآلءفمالير ءوفءثلدبف يـإلييـءد يف ءفلءر والطردوعدـاي وفؽ
الذيفيزور يـ يالم زؿ)

ميػػؿهػػؤالماألء ػػفمإمػػفأ يػػـي ءلػػوفعلػػياليػػر مػػفاألسػػرةأوي ءلػػوفعلػػياال أ ػػفراوءمػػرور
الوبػػػ يػػػزداد ػػػتورهـءػػػفل يرءسػػػء الءي ػػػةاألسػػػريةالأػػػيأػػػدهور  ييػػػفبسػػػـالأسػػػفم والتطػػػؼ

 علييػػػفبػػػيـالأسػػػلطواالسػػػأءداداوعػػػدـاالعأءػػػفرءطري ػػػة تلػػػ أء ػػػف يـغيػػػروال ػػػ وسػػػيطر
بفدريفعليالأبيؼويو دوفالأ بـ ػيأ وسػيـولػذلؾيوبػروف ػيال أػؿاسػأ فءةألبػؿأيديػد)

(بمػػفيػػؤديذلػػؾالت ػػؼاألسػػري9669:945نر ػػفدعلػػيعءػػدالتزيػػزازي ػػ ء ػػ م مػػدا

                                      
 باحثة ماجستٌر قسم الصحة النفسٌة 1
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ءف مػػػفالءي ػػػةاألسػػػريةالملي ػػػةءػػػفلت ؼإلػػػياخػػػأهؽءي ػػػةإلبأرو يػػػةإلػػػيهػػػرو األء ػػػفمأوال ػػػ
واال غمفس ييفمأميه ذلؾ يإدمففاي أر  )

و ػيءػػوماالسػأخداـالمأزايػػدل ػءبةاي أر ػػ وأ ػػوعم ػفال اسػػأخداميفميػؿ:ال لػػوؿعلػػي
اNewsياألخءػػفراوايطػهععلػػGeneral Cultureاألء ػف والدراسػػف االي ف ػةالتفمػػة

اوالأسػػػليةوالأر يػػػةاألػػػء Communicationاوخػػػدمف االألػػػفؿShoppingوالأسػػػوؽ
لإل أر  أثييرا  ي يفأ فاليوميةإلي داليمبفاالسأغ فمع هولفر زما مف يفأ فاليومية

(9665:934سوام يالم زؿأو يالمدرسةأوال فمتةأوالتمؿ)نم مديوسؼا
بمػػفأفأػػوا ر ػػءبةاي أر ػػ بػػديوػػأ الءػػف للػػدخوؿعلييػػفمػػفأيمبػػففي أػػفج يػػهال ػػخص
لخػدمف اال أر ػ اواال ءيػفرءيػذشال ػءبةالت بءوأيػةوايسػراؼ ػياسػأخداميفابػديػؤد إلػػي
إدمف يػػػػف) ثلػػػػء البييػػػػرمػػػػفال ػػػػءف يلػػػػف ءمػػػػفيمبػػػػفأفيطلػػػػؽعلييػػػػفإدمػػػػففاال أر ػػػػ 

Internet Addictionالذييوديإليا ولفلهعفوابتػهاال أمػفعيوالي ػف يوالأرءػويالػذي
(9664:54ي  أفي فرؾ يهءبوفمة)ن ءيؿالسمفلوطيا

دمػففاي أر ػػ م ػػبلةمأزايػػدةا  ػػدأ ػػفرعلمػفالػػ وسالءريطػػف يوفأفه ػػفؾ خلػػف مػػفءػػيف وا 
يػػهأعػػراضايدمػػففءػػؿإفه ػػفؾأ خفلػػف ( ػػردمػػفمسػػأخدمياي أر ػػ أظيػػرعل966بػػؿن

(سػػفعةأوأبيػػرعلػػياي أر ػػ أسػػءوعيف دوفعمػػؿيػػدعولػػذلؾا مػػفالممبػػفأف38ي ءػػوفن
يءػ يالػءتضءفلتمػؿوءفلمدرسػػةوءفلتهبػف األسػريةوءفلمػفؿاءػػؿومػفالممبػفأسػومسػػمتة

تػػةهػػـاألبيػػرأترءػػف ال ػػخصوأػػدمر يفأػػهمػػفخػػهؿ ػػءبةاي أر ػػ اويتأءػػرطػػه ال فم
(Hardy, 2004 : 570يدمففاي أر  )ن

 ثانيًا : مشكمة الدراسة 
إذابف   ميخالمؤسسف الأرءوية يالم أمخهفمةوي  االهأمفـءيفا  فاألسرةأثأي ي
الم دمػػةأل يػػفأميػػؿالمتلػػـاألوؿأل ػػرادالم أمػػخوالخليػػةاألولػػي ػػيء ف ػػها ػػ ذالػػل  لػػل 

أ  يػػؽ الم أمػػخاويػػ تبسهػػذااالهأمػػفـ ػػيرلػػدالم ػػبه الأػػيأوا ػػهاألسػػرةوأتوبيػػفعػػف
أهدا يفويثأي يم دمأهالت ؼاألسريلمفلهمفآيػفرسػلءيةمفديػةومت ويػةعلػي ميػخأ ػراد
األسػرةبػدألػؿءفألسػرةإلػياال ييػفروالأوبػؾواال  ػراؼالسػلوبيوايلػفءةءػفألمراضال وسػػية
وال سػػميةوايلػػفءةءفلتفهػػف المسػػأديمةوغيػػرذلػػؾمػػفاآليػػفرالسػػلءيةالأػػيأػػد خال ػػءف إلػػي

(9668:967إدمففاي أر  )نالم فلسال وميةالمأخللةا



 7107 -العدد الرابع  –المجمد الثالث  –مجمة اإلرشاد النفسي بكمية التربية 
 

-69- 

 

وممفي تؿ ءبةاي أر  سءءف يدمففال ءف إمبف يةأبويفعهبف ا أمفعية ديدةوأبػويف
 أر ػ وا  ػءفعاال أيف ػف ال وسػيةواال أمفعيػةالأػياليسػأطيخارأءفطعفطويءػيفألػدبفماي

أ  ي يػػف ػػيالوابػػخا يػػيوسػػيلهلليػػرو مػػفالوابػػخ يػػ يمبػػفلمسػػأخدـاي أر ػػ أفيخوػػي
أسمهاوس هاو  سيأهاو وعهاو بلهاومي أهاوءفلأفليالأتءيػرعػفأدؽأسػرارشورغءفأػه

ورءفل  ػػػػوةواأللوػػػػةال ميمػػػػةاوهػػػػذامػػػػفأبدأػػػػهدراسػػػػةديويػػػػدالمبءوأػػػػهاممػػػػفيػػػػؤديإلػػػػيال ػػػػت
(ءػػػثف فذءيػػػة ػػػءبةاال أر ػػػ للمسػػػأخدميفأػػػؤديءيػػػـإلػػػياالسػػػأمرار ػػػيDavid, 1999ن

االسػأخداـلدر ػػةايدمػػففاوالػػذيير ػػخإلػػياأللوػةال ػػديدةءػػيفالم ػػأربيف ػػي ػػءبةاي أر ػػ 
 فسػيس يػ أأػي للمسػأخدـ ريػةالأتءيػر أي ػةإ تػداـذبورا وا  فيف اوعدـبء الم ػفعرواأل

 Chouالءواءطوال يودوال دودءيفالمسأخدميفله أر  ابذلؾأظير دراسة ووأيففن

& Tyan, 1998بفمػة (أفإدمػففاي أر ػ يػرأءطارأءفطػف مو ءػف ء ظيػفرالسػروروالسػتفدةاوا 
التهبف ال خليةلديطه ال فمتة)

(اودراسػػػةأ درسػػػوفPetrie & Gunn, 1998مػػػفأبػػػد دراسػػػةبػػػهمػػػفءأػػػريو ػػػيفنب
(و ودعهبػةارأءفطيػةءػيفإدمػففاال أر ػ وبػهمػفاالبأ ػف واال طػوامAnderson,2001ن

(أفالوػرديػدور ػي ل ػةمورغػة9667وال تورءفلو دةا ي أبديدراسةسيدعءدالتظػيـن
يػػثسي ودا ػػهإلػػياالسػػأغراؽالزا ػػدمػػخاي أر ػػ لليػػرو ممػػفيتف يػػهمػػفمػػفال ػػتورءفلو ػػدةوال

م به وا وتفال سلءيةاولبفمفي   همػفاي سػفسءفلمأتػةواييػفرةالوبأيػةيػؤديءػهإلػي
مزيدمفالتزلةعفاآلخريفواليثسمفال يفةا ي ي فوؿال ءف أفيخلوبواءي ةءديلةعف

يتي وا ييفوهيءي ةإلبأرو يةوالمأميلة يإدمففاي أر  )ءي ةالت ؼالأي
 وفي ضوء العرض والتحميل السابق يمكن صياغة مشكالت الدراسة في التساؤالت التالية : 

دمففاي أر  لديطه ال فمتة؟-9 هؿأو دعهبةارأءفطيةءيفالت ؼاألسريوا 
واي ف  يالت ؼاألسريلديطه ال فمتة؟هؿأو داخأه ف ءيفالذبور-9
هؿأو داخأه ف ءيفالذبورواي ف  يإدمففاي أر  لديطه ال فمتة؟-3

 ثالثًا : أىداف الدراسة 
 تيدف الدراسة الحالية إلي محاولة التعرف عمي : 

دمففاي أر  لديطه ال -9 فمتة)التهبةاالرأءفطيةءيفالت ؼاألسريوا 
االخأه ف ءيفالذبورواي ف  يالت ؼاألسريلديطه ال فمتة)-9
االخأه ف ءيفالذبورواي ف  يإدمففاي أر  لديطه ال فمتة)-3
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 رابعًا : أىمية الدراسة 

 األىمية النظرية : -أ
الت ؼاألسري" ي أر خأهميةالدراسةال فليةإليالظفهرةالأيأأ فوليفوهي"ظفهرة -9

أفالت ؼاألسريمفالظواهراال أمفعيةالخطيرةوال ف تةالأيالي  لرآيفرهف  ط
 يايلفءةال سديةاءؿأ يفأمأدلأ د خله  ياألداماال أمفعيواال وتفلي)

متلموأهميةالتي ةالأيأأ فوليفالدراسةال فليةوهـطه وطفلءف بليةالأرءيةا يـ -9
الغداوليـدورمؤير يالتمليةالأتليميةومفاألهميةأفيبو واأ رادأل فم وسيفبي

 يؤدوادورهـءوفعليةو  فح)

دمففاي أر  لديطه ال فمتةأسفعدعلي -3 إفدراسةالتهبةءيفالت ؼاألسريوا 
طراءف ال وسية)اأخفذالأداءيرالوبف يةمفأ ؿ مفيأيـمفخطرايلفءةءفالء

:األىمية التطبيقية -ب
يمبػفأفأسػػفهـهػذشالدراسػػة ػػيعمػؿءػػراملإر ػػفديةلل ػدمػػفاآليػػفرالسػلءيةال فأ ػػةعػػف-9

الت ؼاألسريب دمففاي أر  )
أو يػػهأ ظػػفرالوالػػديفإلػػيأسػػفلي الأرءيػػةالخفط ػػةالأػػييمبػػفأفأ ػػودإلػػياالءػػطراءف -9

واال أمفعية)ال وسيةوالسلوبية

 خامسًا : مصطمحات الدراسة 

Family violenceالعنف األسري  -9
أ ػػيردراسػػةللمربػػزال ػػوميللء ػػو اال أمفعيػػةوال  ف يػػةإلػػيالت ػػؼاألسػػريءث ػػه"بػػؿ تػػؿ
يلػدرعػفأ ػدأوءتػضأعءػفمال سػؽاألسػري  ػوءتءػيـاءيػدؼإل ػفؽاألذ والءػػرر
المػػػفديوالمت ػػػويءطري ػػػةمءف ػػػرةأوغيػػػرمءف ػػػرةوء ػػػبؿواءػػػ أومسػػػأأرءفلمسػػػأيد يفمػػػف

9663موزهـومأتل فأيـمخأوا رال لد")نأ مدالم ػدو وآخػروفاالت ؼاأوءثيمفر
:93)

  Internet Addictionإدمان اإلنترنت  -7
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(إدمففاال أر ػ ءث ػهعػدـال ػدرةعلػيم فومػةالرغءػة9693:3عر  "ء ريإسمفعيؿ"ن
هأػفـاوال ػتورءفال ػأيفؽ ياالألفؿء ءبةاي أر  ا ي يػأـاالعأمػفدعلييػفاعأمػفدا  ػء

الدا ـليفإذا د مفيم خاالألفؿءيذشال ءبةاوم فولةألويةبؿااللأزامػف بءػؿالػدخوؿ
علي ءبةاال أر  او  دافاالسأ هليةاويلء الوردعءدا ليذشال ءبةالأيألء  أأ بـ

 يبؿأ  طأهال يفأية)

  سادسًا : اإلطار النظري لمدراسة
 Family Violenceالمحور األول : العنف األسري 

ل ػػدظػػػؿالت ػػؼاألسػػػريلمػػديطويػػػؿمػػفالموءػػػوعف المأواريػػة ػػػيالظػػؿاألفلػػػديمتظػػػـ
األ رادألورا ميفليف أو موذ يفعفاألسرةاءفعأءفرهفملدراألمفوال  ففل ميخأعءف يفا

األسريءلورأهالوابتيػةاالأػيأ ػد يوميػفوأديهذاالألورإلي دبءيرإليإغوفؿالت ؼ
 رمػػػة اسػػوامبػػػففذلػػػؾ ػػيالأتفمػػػؿءػػػيفالػػػزو يفاأو ػػيأ  ػػػ ةاألء ػػػفمابمػػفلتػػػ مويػػػـو
الم ػػزؿاوخلولػػيةوسػػريةالتهبػػف األسػػريةادورا ػػيإهمػػفؿدراسػػةالت ػػؼاألسػػرياومػػف

ألف وال أؿ)ي د خلؼاألءوا المتل ةمفاعأداما ألؿإلي داالغ
 تعريف العنف األسري  -أ

درابػػيمأءػػفدؿ9999:59*أػػري"إ ػػهؿإسػػمفعيؿ"ن (أفالت ػػؼاألسػػري  ػػفطا وتػػفلياوا 
يأءمفأوفعهرمزيفسلءيفءػيفال ػربفمال ميمػيفاي ػد غفلءػف ػيم ػزؿاألسػرةاوبػديأميػؿ

اوالمءفي ةاواالسأيزاماأوالسخرية) يييذامالزو ةاأواألء فماأوالأيديدوالأتذي 
*بمػػفيتػػرؼالت ػػؼاألسػػريءث ػػهالسػػلوبيف التدا يػػةوالتدوا يػػةءػػيفأ ػػراداألسػػرةاوالأػػيي ػػأل
ذالؿاو يءتػضاأل يػففأػؤديإلػيالو ػفةاوهػذشالسػلوبيف رءمػفأ ػمؿ ع يف روحوآذيوا 

مفال ف ف األسفسػية)نأ مػد ػويؽالسػبرياايسفمةالءد يةاأ طيـالممألبف اال رمفف
9669:998)

(الت ػػػؼاألسػػػريءث ػػػهاييػػػذامال سػػػديالػػػذي9665:967*وبػػػدعػػػرؼ"أ طػػػوي ػػػد ز"ن
يمفرسهأ دأعءفمالتف لةعلي ردأوأ رادآخريف ييف)

عهبػػة*بمػػفعر ػػ م ظمػػةاللػػ ةالتفلميػػةالت ػػؼاألسػػريءث ػػهبػػؿسػػلوؾيلػػدر ػػيإطػػفر
 ميمػػػةويسػػػء ءػػػررا أوآالمػػػف  سػػػميةأو وسػػػيةأو  سػػػيةألطػػػراؼألػػػؾالتهبػػػة)نبػػػفظـ

(99ا9667ال ءي ا
 أنماط العنف األسري وتفاعالتو    -ب
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 أوال : العنف المتبادل بين الزوجين 
يتأءػػرالت ػػؼأ ػػدالم ػػبه الخطيػػرةالأػػيأتػػف يم يػػفاألسػػرةالملػػريةاالأػػيألػػء  أأسػػـ
ءفلأ ػػػفبضالظػػػفهراألفالت ػػػؼألػػػء أمػػػرا  ػػػف تف داخػػػؿألػػػؾال مفعػػػةاال أمفعيػػػةالأػػػيمػػػف
الموأػػرضأ يػػفمء يػػةعلػػيال ػػ والمػػودةوالأػػرا ـا ميمػػفبف ػػ التهبػػةءػػيفالػػزو يفا ي ػػفؾ
ةأوبف اليأو فف ييف يأ ف رالطر ففوي أدءي يمفال  فرسوامأل يمف ي فلػةمزا يػةسػي 

أوءسػػء ايرهػػفؽالءػػد يأوالتلػػءيأواال وتػػفليأوأيأسػػءف أخػػريايخألػػؼالأتءيػػرعػػف
الءػػػيؽوالأػػػوأر يأػػػدرجمػػػفالسػػػ وايهف ػػػةإلػػػيالأيديػػػدءفلءػػػر أوالءػػػر وأخيػػػراالأيديػػػد

(998-9999:997ءفل أؿ)نإ هؿإسمفعيؿ لميا
 ثانيا : عنف الوالدين ضد األبناء 

األء ػػػفمبػػػديأخػػػذأ ػػػبفال عػػػدةم يػػػف:ايسػػػفمةالءد يػػػةاأوأ ػػػغيؿاألء ػػػفم ػػػيإفالت ػػػؼءػػػد
أعمػػػفؿالأليػػػؽءيػػػـوالأأ فسػػػ مػػػخبػػػػدراأيـالءد يػػػةوالت ليػػػةاأوأسػػػخيرهـألعمػػػفؿال ريمػػػػة
والسربةوال ل واال أيفؿاممفيولدلدييـ تورا ءفلظلـوال  دعليالم أمخاوي موءداخليـ

(9669:949ال أ فـمفاآلخريف)نر فدعليعءدالتزيزازي  ء  م مداروحا
 ثالثا : عنف األبناء ضد الوالدين 

إفه ػفؾ وعػػففمػفاألء ػػفمالػذيفي ػػدموفعلػػيبأػؿآءػػف يـ:ال ػوعاألوؿهػػواالءػفالػػذييسػػفم
ل ػػوعاليػػػف يهػػػواالءػػػفمتفملأػػهء ػػػدةوالػػػذييػػد خد تػػػف   ػػػو تػػػؿالت ػػؼءث ػػػبفلهالمخألوػػػةاوا

المػػريضع ليػػف اأوالمأػػوأر وسػػيف والمءػػطر ع ليػػف وا وتفليػػف اوهػػذاال ػػوعهػػواالءػػفالم تػػزؿ
غيػراال أمػػفعيمػفال ف يػػةاألسػريةوهػػذايأوػؽمػػخالدراسػف الملػػريةواأل  ءيػةالأػػيأويػػدأف

ؿال يفة يػـيتػف وفمػفاييػذاماألء فمي ألوفاأل يـوللواإلي فلةاليسأطيتوفمتيفأ م
الءد يوالس والءر اوي فهدوفهذاالسػلوؾيأبػررمػراراداخػؿالم ػزؿا فل أػؿيميػؿلػدييـ

:9669أتءيرعف فلةاليثسالأيوللواإلييفنر فدعليعءدالتزيزازي  ء  م مدا
(945ا949

 أسباب ارتكاب جرائم العنف األسري في مصر -ج
(إليأسءف ارأبف  را ـالت ؼاألسػري ػيملػرا يػ 9663ي ير"أ مدالم دو "ن

يمبفال وؿأفأسءف ارأبف المء وييفل را ـالت ؼداخؿأسرهـمأ وعػةويػثأيأرأيءيػفطء ػف
لهأي:

:الخيف ةالزو يةوالزواجءثخر المرتبة األولي
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:الد فععفال رؼالمرتبة الثانية
ل سوة يالمتفملةا

أتفطيالخمورأوالمخدرا 
الخه ف التف لية
الخه ف المفلية
:ايلفءةءفألمراضال وسيةالمرتبة الثالثة

إهمفؿ  وفالم زؿ
(366-9663:365الرغءة يممفرسةال  سنأ مدالم دو وآخروفا



 النظريات المفسرة لمعنف األسري -د

 Frustration Theoryأوال : نظرية اإلحباط 
التهبػػةءػػيفاي ءػػفطوالتػػدوافواسػػأخداـالوػػرد بػػدـمؤسسػػو ظريػػةاي ءػػفطملخلػػفعػػفمويػػـو
لسػػلوؾالت ػػؼاوهػػيأ ػػهع ػػدمفي ػػد إ ءػػفطيظيػػرالتػػدوافوالت ػػؼا في ءػػفطهػػوالسػػء 

(998-9668:997الذييسءؽبؿسلوؾعدوا يوع يؼ)نم مودستيدالخوليا
  Psychoanalytic Theoryثانيا : نظرية التحميل النفسي 

أؤمفهذشال ظريةءفالسأتدادالوطريالغريػزيللتػدوافالػذلؾيطلػؽعلييػف ظريػةالغرا ػزا ػي
Erosإ ػػفرةإلػػيمػػفذهػػ إليػػه رويػػدمػػفأف يفأ ػػفألػػفرعءػػيفغريػػزأيفهمػػف:غريػػزةال يػػفة

Thanatosوال ػػػ ساوأتمػػػؿمػػػفأ ػػػؿال وػػػفظعلػػػيالوػػػرداوغريػػػزةالمػػػو ودوا تيػػػفال ػػػ 
فلػـ ودوا تيفالتػدوافوالأػدميروأ ػوـءأو يػهالتػدوافالمءف ػرخفر ػف  ػوأػدميراآلخػريفاوا 

 ,Rizzuto )ي وػػذ  ػػوموءػػوعخػػفر ي سػػوؼيػػردءػػدالبػػف ف وسػػهءػػدا خأػػدميرالػػذا )

1993:33)
  Social learning Theoryاالجتماعي  ثالثا : نظرية التعمم

أفالسػػلوؾالتػػدوا يوالت يػػؼالػػذيي ػػوـءػػهاأل ػػرادبػػديبػػوفأ ليػػدا ل سػػلو "Karlen"ويػػري
الذيعوملواءه ياألسرةمفبءؿالوالديفابفلءر والأيديدوالوعيدوالسخريةوالبهـال فرح

(.( Karlen, 1996:65)


:تعقيب
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السفءؽأفالت ؼاألسر هوسلوؾع يؼيلدرشأ دأ راداألسرةأ فش ػرديأء مفالترض
آخرايأرأ عليػهإل ػفؽاألذ والءػررالمػفديأوالمت ػوياأوبلييمػفمتػف اوأأتػددأ ػبفؿ
الت ػػؼاألسػػريوأأ ػػوعم يػػفالت ػػؼالمأءػػفدؿءػػيفالػػزو يفاأوع ػػؼالوالػػديفءػػداألء ػػفماأو

الوالديف)ع ؼاألء فمءد

 Internet Addictionالمحور الثاني : إدمان االنترنت 
 مفيوم إدمان االنترنت  - أ
 عر ػ يػو ل( young , 1996:237 ) إدمػففاال أر ػ علػيأ ػهءػفءطبيػريالي طػوي

علػػػيأتػػػفطيالمسػػػبرا وي ػػػءه ػػػيذلػػػؾال مػػػفرالمرءػػػياويظيػػػرمػػػدمفاال أر ػػػ ءتػػػض
الػػػدال ؿابفال  ػػػغفؿءفال أر ػػػ اواسػػػأخداـاال أر ػػػ ءبميػػػةزا ػػػدةمػػػفالوبػػػ لبػػػييأ  ػػػؽ

يػػػهأوالأوبػػػؼعػػػفالرءػػػفاوال يػػػودغيػػػرال ف  ػػػة ػػػيءػػػءطهػػػذااالسػػػأخداـوالسػػػيطرةعل
اسػػػأخدامهاواسػػػأخداـاال أر ػػػ بثسػػػلو لليػػػرو مػػػفالم ػػػبه أوالأخويػػػؼمػػػفالمػػػزاج

المأتبرابم فعراليثساوال تورءفلذ  اوال لؽاواالبأ ف )

 ويتػرؼبػفموسسػي ف( Segen's Medical Dictionary, 2012 )اءػطرا إدمػفف
ءث ه: مطبيريمفاسأخداـاال أر  يػؤديInternet Addiction Disorderاال أر  

إلياالعأمفدال وسيواألعراضاي سػ فءيةع ػدمفيبػوفالوػردخػفرجال ػءبةلوأػرا طويلػةا
وظيػوراءػطراءف إبلي يبيػةيسػأدؿعلييػفءو ػػودءتػضالمظػفهربفلأ مػؿو  ػدافالسػػيطرة

  اال أمفعيةالطءيتية)والسلوؾال يريوالأوأروالءتؼالواء للأوفعه

 االتجاىات النظرية المفسرة إلدمان االنترنت  -ب
 أوال : االتجاه السيكودينامي 

  ػػديبػػوفلػػديالوػػرداسػػأتداد ظػػرييدمػػففاال أر ػػ ولب ػػهالي ػػخ ػػيايدمػػففإالإذاأػػوا ر 
لوػردمػدمفظروؼوأ دا ءفغطة ي يفأهوسفعد أود تأػهإلػيإدمػففاال أر ػ ليلػء ا

( Engelberg & Sjoberg, 2004 :46 )  اال أر  
 ثانيا : االتجاه السموكي 

يوسػػرإدمػػففاال أر ػػ سػػلوبيف علػػيأسػػفساال ػػأراطاي را ػػي"لسػػب ر" يػػ الػػرءطءػػيفالمييػػر
واالسأ فءةال رطيةا فلوردي ػوـءث  ػطةمخألوػةي لػؿمػفخهليػفعلػيالمبف ػثةا فلت ػفبير

مػػػفالمبف  ػػػةالمخػػػد رةوالب ػػػوؿواسػػػأخداـاال أر ػػػ بليػػػفيمبػػػفأفأبػػػوفمتػػػززا أتطػػػيبييػػػرا 
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السػػأ فءف ال ػػخصاإذأتػػدهػػذشاأل ػػيفموسػػيلةلليػػرو مػػفالوابػػخا ءػػه عمػػفأ دمػػهمػػف
 ( ferris , 2001)   مأتة)

 ثالثا : االتجاه االجتماعي الثقافي  
أر ػػ ء ػفم علػػيأءػفيفواخػػأهؼال ػ سوالمسػػأوياالبألػػفديي ظػرهػػذااالأ ػفشإلػػيإدمػففاال 

واال أمفعيوالتمػرا مػيه و ػدأفاأل ػرادذويالمسػأويف االبألػفديةواال أمفعيػةالمأوسػطة
أبيرأتفطيف للب وليف مفالطء ف األخػر اأفمتظػـمػدم ياال أر ػ مػفالمأػزو يفوذوي

وطء ػػف ليػذااالأ ػػفش ػ فالم أمػػخهػوالسػػء  ػػي( Tsai & Lin , 2001:20 )التهبػف 
السلوؾالهسويلذاربز أوسيراأيـعليالء فماألسريوالأوفعؿاألسريوالأوالػؿوالءػغوط

اال أمفعيةوالطء ف اال أمفعيةبمؤ ريدمففاال أر  )
 أشكال إدمان االنترنت  -ج

  إليخمسةأ بفؿهي:إدمففاال أر( young , 1998:18 )بسم يو ل
 Cyber Sexual Addiction pornographyإدمػففالتهبػف ال  سػيةعءػراال أر ػ  -9

وهواسأخداـ ءبةاال أر  ء يف عفالموابخغيػراألخهبيػةميػؿموابػخال ػ ساوممفرسػة
عهبف   سية ميمةعءراال أر  )

وهػواي ػراط ػي Cyber Relationship Addictionإدمػففالتهبػف عءػراال أر ػ  -9
أوموابػػخالأوالػػؿ Chat Roomsالتهبػػف علػػياال أر ػػ مػػفخػػهؿغػػرؼالدرد ػػة

 ) Social Networking Sitesال أمفعي

ميػػػؿالم ػػػفمرةأوالأسػػػويؽعءػػػرNet – Compulsionاالسػػػأخداـال يػػػريله أر ػػػ  -3
 اال أر  )

ميػػػؿالألػػػو المبيػػػؼ ػػػيالء ػػػ عػػػفInformation overloadاي ػػػراطالمتلومػػػفأي -4
 المتلومف )

 )Computer Gamesإدمففألتف البمءيوأر -5
 

 تعقيب 
يأءػػ ممػػفسػػءؽأفإدمػػػففاال أر ػػ هػػواالسػػػأغراؽ ػػيال لػػوسعلػػػي ػػءبةاال أر ػػ لدر ػػػة

أ ػػبفالبيريػػةاليمبػػفم فومأيػػف أػػليلػػء الوػػردعءػػدا ليػػذشال ػػءبةاويثخػػذإدمػػففاال أر ػػ 
عديػػدةم يػػف:إدمػػففالتهبػػف ال  سػػيةعءػػراال أر ػػ ااي ػػراط ػػيالتهبػػف عءػػراال أر ػػ ا
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هوسالأسوؽعءراال أر  ااي راطالمتلومفأياإدمففالتف البمءيوأرومفيـي  ال ذر
واالعأداؿألفاي راطوايسراؼ يأي ئيمبفأفي ولهإلي  مة)

 راسات السابقة سابعًا : الد
 الدراسات التي تناولت العنف األسري ضد األبناء  - أ
هػد  ء ػ ال ػواأل( Silverman & others, 1996 )دراسة سمفرمان وآخـرون  -9

(مء ويفاوبدأ فر ال أػف لإلػي375طويلةاألمدلسومالمتفملةاوبدأبو  التي ةمفن
تي ػػػةأ يػػػـبػػػدأترءػػػوالسػػػومالمتفملػػػة%(مػػػفأ ػػػرادال99(سػػػ ةأخءػػػرن99أ ػػػه ػػػيعمػػػرن

(س ةاوأظير عي ػةالء ػ  ػواألسػلءية ف ػ ةمػفسػوم98ال سديةوال  سيةبءؿعمرن
المتفملػةوأ ػمؿم ػبه ا وتفليػةميػؿال لػؽواالبأ ػف اوم ػفوال اال أ ػفراإءػف ةإلػي

ال  سػػيف ػػيأ مػػفطاءػػطراءف  وسػػيةوم ػػبه سػػلوبيةابمػػفأوءػػ  ال أػػف ل روبػػفءػػيف
سومالمتفملة ياأ فشالذبور)

هد  إليمتر ػةاآليػفر( Ducharme & Battle , 1997 )دراسة دتشارم وباتل  -9
(مػػػفطػػػه 976طويلػػػةاألمػػػدلسػػػومالمتفملػػػةال سػػػديةاوبػػػدأبو ػػػ عي ػػػةالدراسػػػةمػػػفن
ةيػػػؤيرسػػػلءف علػػػيال فمتػػػةاوبػػػدأولػػػل ال أػػػف لإلػػػيأفالأتػػػرضلسػػػومالمتفملػػػةال سػػػدي

البوفمةاال أمفعيةويتوؽبػدرةالوػردعلػيأبػويفعهبػف ودودة ػيالمسػأ ءؿاولػـأوءػ 
 ال أف لأية روؽءيفال  سيف يسومالمتفملة)

(هػػػػد  إلػػػػيالأتػػػػرؼعلػػػػيدورال رمػػػػففاألسػػػػري7110دراســــة أحمــــد إســــماعيل   -3
(مػػف964وبػػدأبو ػػ عي ػػةالدراسػػةمػػفنواخػػأهؿء يػػةاألسػػرة ػػيإسػػفمةمتفملػػةاألء ػػفما

(98-99(أ يػػػيأراو ػػػ أعمػػػفرهـمػػػفن93(ذبػػػراون999المػػػراه يفاألء ػػػفمامػػػ يـن
عفمػػفاوبػػدأظيػػر ال أػػف لأفايسػػفمةوايهمػػفؿهمػػف أي ػػةال رمػػففاألسػػريواخػػأهؿ

ألـءزيػػػفدةايسػػػفمةء يػػػةاألسػػػرةاوأؤيػػػدهػػػذشال أػػػف لو يػػػة ظػػػرال رمػػػففوارأءػػػفطغيػػػف ا
وايهمػػفؿمػػفبءػػؿاأل اءي مػػفلػػـيػػؤيرغيػػف األ علػػيزيػػفدةإسػػفمةاألـابمػػفأظيػػر 

 ال أف لأفالذبورأبيرأترءفلإلسفمةمفاي ف )

هػػد  إلػػي( Sibnath and subhasis, 2010 )دراســة ســبنث وسبياســيس  -4
ألسػػػر ػػػيأريءيػػػوراءفلي ػػػدوعهبأػػػهالأثبيػػػدعلػػػيا أ ػػػفرظػػػفهرةالت ػػػؼءػػػداألء ػػػفمداخػػػؿا

(مػفالمػراه يفاءلػ 396ءفلتوامؿاال أمفعيةاالبألفديةاوبدأبو  عي ةالدراسةمػفن
(سػ ةا99-94(اوأراو  أعمفرهـالزم يةمػفن966(وعدداي ف ن966عددالذبورن
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%(او9)96سػػءةن(مػػفاألء ػػفمعي ػػةالدراسػػةء 67وبػػدأولػػل ال أػػف لإلػػيأف ػػوالين
%(9)98(مػػػفعي ػػػةالدراسػػػةء سػػػءةن58%(اون9)99(مػػػفعي ػػػةالدراسػػػةء سػػػءةن76ن

مػػورسءػػدهـالت ػػؼال وسػػياوالت ػػؼال سػػديوالت ػػؼال  سػػيعلػػيالأرأيػػ اوأظيػػر 
ال أف لأفالذبورأبيرعرءةمفاي ف للت ؼال وسيوال سدي)

 النترنت لدي طالب الجامعة الدراسات التي تناولت إدمان ا -ب
هد  إليدراسةالتهبةءيفاالبأ ف ( Petrie & Gunn, 1998 )دراسة بتري وجين  -9

دمففاال أر   يءوممأغيريال ػ سوالتمػراءلػ بػواـالتي ػةن (مسػأخدمف 445واال طواموا 
اوبدأولل ال أف لإلي(عفمف 36:96له أر  ذبورا وا  فيف اوأراو  األعمفرالزم يةمفن

و ػػػودعهبػػػةارأءفطيػػػهدالػػػةإ لػػػف يف ءػػػيفإدمػػػففاال أر ػػػ وبػػػؿمػػػفاالبأ ػػػف واال طػػػواملػػػدي
المسأخدميفله أر  ذبورا وا  فيف ابمفأوء  ال أف لو ود روؽدالػةإ لػف يف ءػيفالػذبور

واي ف  يإدمففاال أر   ياأ فشاي ف )
( Armstrong, Phlips & Saling , 2000 )ترونج وفمـبس وسـالنج دراسـة آرمسـ-9

هػػد  إلػػيالأتػػرؼعلػػيأبيػػرالتوامػػؿأػػثييرا  ػػيإدمػػففاي أر ػػ اأبو ػػ عي ػػةالدراسػػةمػػف
%(مػػػ يـي ػػػخءػػػمفعمػػػر75(إ ػػػف اوبػػػدبػػػففن93(ذبػػػوران97( خلػػػفامػػػ يـن56ن
يا أراـالذا وبوةالدا خ  واال أر  ا(س ةاوبدأولل الدراسةإليأفمأغير36-95ن

يتمػػػهفبمأ ء ػػػيفءفيدمػػػففعلػػػياي أر ػػػ  يػػػ مػػػفالمأوبػػػخأفأػػػؤديبلػػػةا أػػػراـالػػػذا إلػػػي
م ػػبه مألػػلةءفال أر ػػ اوأفأغلػػ المػػدم يفمػػفالػػذبوراوأفال ف ػػةإلػػيالي ف ػػةألتػػ 

دورابءيرا  ياسأخداميـله أر  )
هد  إليأ ديداآليفراال أمفعيةواألبفديمية( Anderson , 2001 )دراسة أندرسون -3

الأػػيأػػػؤديإلييػػفاسػػػأخداـاي أر ػػ علػػػيالطػػه وءخفلػػػةأول ػػؾالػػػذيفيسػػأخدموفاال أر ػػػ 
لوأػػػرا طويلػػػةبػػػدأأتػػػفرضمػػػخال ػػػوا ياألخػػػر  ػػػي يػػػفأيـاطء ػػػ علػػػيعي ػػػةأبو ػػػ مػػػف

%(مػف96(مؤسسف أبفديميةاوبدأولل ال أػف لإلػيأفن8ن(طفل  فمتيمف9366ن
أ رادالتي ةيسأخدموفاال أر  ءلورةبءيرةبمفأظيػر أتل يػـءفال أر ػ ابمػفءي ػ الدراسػة
أفاالسػػأخداـالطويػػؿله أر ػػ بػػدألػػء ءػػديهعػػفأ  ػػطةا أمفعيػػةأخػػرياممػػفيػػؤديإلػػي

وزيفدة يال تورءفلو دةواالبأ ف ابمفأءيفأفأغل أ رادا خوفضالم فربةاال أمفعيةا
الدراسػػػةالػػػذيفيتػػػف وفمػػػفعػػػدـاالسػػػأ هليةوالأءتيػػػةله أر ػػػ هػػػـمػػػفالػػػذبورومػػػفألػػػ ف 

 االخألفلف التلمية)
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(هػد  إلػي  ػصالتهبػةءػيفإسػفمةاسػأخداـاال أر ػ 7117دراسة سيد عبد العظـيم   -4
(طفلءػػفوطفلءػػةمػػفطػػه  فمتػػةالم يػػفا999واليػػثساأبو ػػ التي ػػةمػػفنوال ػػتورءفلو ػػدة

(مػػفاي ػػف اوأولػػل  أػػف لالدراسػػةإلػػيو ػػود ػػروؽدالػػة939(مػػفالػػذبوران88مػػ يـن
إ لػػف يفءػػيفالػػذبورواي ػػف  ػػيإسػػفمةاسػػأخداـاال أر ػػ  ػػياأ ػػفشالػػذبوراوو ػػودعهبػػة

اسػأخداـاال أر ػ وال ػتورءفلو ػدةواليػثسلػديعي ػةالدراسػةاوأفارأءفطيهمو ءةءيفإسػفمة
الورديدور ي ل ةمورعةمفال تورءفلو دةواليثسي ودا هإلياالسأغراؽالزا دمخاي أر  

لليرو ممفيتف يهمفم به وا وتفال سلءية)
دمان  -ج  االنترنت الدراسات التي تناولت العالقة بين العنف األسري وا 
أيدؼهػذشالدراسػة ( Park , Soo Kyung , et al. , 2008 )دراسة بارك وسوكيونج  -9

إلي  صالتهبةءيفا أ فرإدمففاال أر  ءيفالمراه يف ي  ػو بوريػفوالتوامػؿاألسػرية
(طفلءػػفمػػفطػػػه 963المرأءطػػةءيػػذاال ػػوعمػػفايدمػػػففا يػػ أبو ػػ عي ػػةالدراسػػػةمػػفن

مدارسالمأوسطةواليف ويةالم يميف يسوؿاوبدأظير ال أف لأفاأ فهف وموابؼبيويةال
أرءيةاألء فمواالألفال األسريةوالأمفسؾاألسػريوالأتػرضللت ػؼاألسػرينالت ػؼالمأءػفدؿ

يأفع ؼالوالديفمخاألء فم(مرأءطء دمففاال أر  اوهػذشال أػف لأ ػيرإلػ–ءيفالزو يف
األسػرألتػػ دوراهفمػػف ػػيم ػػخإدمػػففاال أر ػػ والءػػدأفأثخػػذ ػػياالعأءػػفرع ػػدوءػػخالءػػرامل

لخوضاالسأخداـالمورطله أر  لديالمراه يفالمترءيفأبيرلخطرإدمففاال أر  )
أيػدؼهػذشالدراسػةإلػي( Yi-Ping Hsieh , et al. , 2016 )دراسـة يـي بـنج ىسـو  -9

دمػففاال أر ػ ا يػ أبو ػ عي ػة  صالتهب ةءيفاأل مفطالمأتددةلسػوممتفملػةاألء ػفموا 
(طفلءفمفطه  فمتةأفيوافاوبدأظير ال أف لأفالطه نالذبور6933الدراسةمفن

ع ػػؼ–ايهمػػفؿال سػػدي–(يتػػف وفمػػفأ ػػواععديػػدةمػػفايسػػفمةنايهمػػفؿال وسػػي
ع ؼ  سي(وبؿهذشاأل واعمرأءطةءزيفدةخطراءػطرا مػف–والديف سديمف ف  ال

دمففاال أر  ) ءتداللدمةوا 
 تعقيب عمي الدراسات السابقة 

أبػػد غفلءيػػةالدراسػػف علػػيا أ ػػفروممفرسػػةالت ػػؼاألسػػريءػػداألء ػػفمممػػفيػػؤديإلػػي-0
 Silverman )مففوآخػروفآيفرسلءيةأؤيرعلػي خلػيةالمراهػؽبمػف ػفم ػيدراسػةسػلور

& others , 1996 )ي أظير ال أف لأفاألء فمالػذيفأترءػواللت ػؼال سػديوال  سػي 
يتػػػػف وفمػػػػػفم ػػػػبه ا وتفليػػػػػةميػػػػؿال لػػػػػؽواالبأ ػػػػف وم ػػػػػفوال اال أ ػػػػفراءفيءػػػػػف ةإلػػػػػي
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وءفأػػؿ  & Ducharme )اءػػطراءف  وسػػيةوم ػػبه سػػلوبيةابمػػفأبػػد دراسػػةدأ ػػفـر

Battle , 1997 )علػػػيأفالمػػػراه يفالػػػذيفأترءػػػواللت ػػػؼيتػػػف وفمػػػفءػػػتؼالبوػػػفمة
اال أمفعيةوعدـال درةعليأبويفعهبف ا أمفعيةسليمةابمفأبد دراسةأ مدإسػمفعيؿ

(علػيأفالػػذبورأبيػػرعرءػػةلإلسػػفمةمػفاي ػػف اوأبػػد دراسػػةسػػء  وسءيفسػػيس9669ن
(Sibnath and Subhasis , 2010)علػػيا أ ػػفرالت ػػؼال وسػػيلػػديأ ػػرادالتي ػػةء سػػءة

%(ابمػػػف9)98%(اوالت ػػػؼال  سػػػيء سػػػءةن9)99%(اوالت ػػػؼال سػػػديء سػػػءةن9)96ن
أبد عليأفالذبورأبيرأترءفلإلسفمةمفاي ف )

إلػيآيػفربمفأبد دراسف إدمففاال أر  عليا أ فرشءيفال ءف ء بؿواسخممػفأدي-7
سلءيةا تبس عليال ءف ء ػبؿسػيئمػف ف يػةالمأغيػرا ال وسػية يػ أظيػر دراسػةبػه

 & Armstrongاودراسةآرمسأرو لوسفل ل( Petrie & Gunn , 1998 )مفءأريو يف

Saling , 2000 ودراسػةأ درسػوف Anderson ,2001 ) علػيأفاالسػأخداـالطويػؿ)
ءديهعفأ  ػطةا أمفعيػةأخػريوأديإلػيزيػفدةال ػتورءفلو ػدةواالبأ ػف اله أر  ألء 

(أفاالسػػأخداـالموػػرطله أر ػػ بػػففءػػدا خ9667بػػذلؾأوءػػ  دراسػػةسػػيدعءػػدالتظػػيـن
الأسػػليةواليػػرو مػػفالوابػػخوممػػفيتف يػػهمػػفم ػػبه وا وتػػفال سػػلءيةابمػػفأبػػد علػػيأف

اال أر  مفاي ف )الذبورأبيرأترءفيدمفف
دمففاال أر  ا ي لـ -3 ه فؾ درة يالدراسف الأيأ فول التهبةءيفالت ؼاألسريوا 

ا( Park , Soo Kyung , et al , 2008 )أ دالءف يةسويدراسةءفرؾوسوبيو ل
( Yi-Ping Hsieh , et al , 2016 )ودراسةييء لهسه
 ثامنًا : فروض الدراسة 

فخػهؿالتػرضالسػفءؽلإلطػػفرال ظػرياومػفأولػل إليػػهالدراسػف السػفء ةيمبػفلػػيفغةمػ
-الوروضاآلأية:

أو دعهبةارأءفطيهءيفدر ف عي يةالدراسةعليم يفسالت ؼاألسريودر فأيـعلي -0
م يفسإدمففاال أر  )

 فمتةعليم يفسالأو د روؽءيفمأوسطيدر ف الذبورواي ف مفطه ال -7
 الت ؼاألسري)

أو د روؽءيفمأوسطيدر ف الذبورواي ف مفطه ال فمتةعليم يفسإدمفف -3
اال أر  )
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 تاسعًا : إجراءات الدراسة
اأءت الءف يةالم يلالولويالأ ليلي يهذشالدراسةاالذييتأمدعلػيمنيج الدراسة : -أ

دراسػػػةالظػػػفهرة ػػػيالوابػػػخوولػػػويفءدبػػػةوالأتءيػػػرع يػػػفبمػػػفوبيومػػػف ػػػيألػػػ يؼالمتلومػػػف 
وأ ظيميف)

يأميؿم أمخالدراسة يطه  فمتةالم يف يالولؿالدراسياليػف يمجتمع الدراسة : -ب
)9696/9697دراسيمفالتفـال

 عينة الدراسة :  -ج
بفم الءف يةاسأطهعيةعليعي ةمفطه  فمتػةالم يػفعينة الدراسة االستطالعية : -0

الولػؿالدراسػياليػف ي9696/9697(طفلءػف وطفلءػة ػيالتػفـالدراسػي69وبدءل عػددهـن
التي ةاألسفسيةاأأراوحأعمفرهـمفءػيفءبليةالأرءيةذبورا وا  فيف مفم أمخالء  ومفخفرج

()48)6(عفمف وا  راؼمتيفريبدرشن34)99(عفمف ءمأوسطبدرشن96-99ن
أأميؿعي ةالدراسةال فلية يعددمػفطػه وطفلءػف  فمتػةعينة الدراسة األساسية : -7

عػفـ(اأأػراوحأعمػفرهـمػفءػيف–نأسفسػي(طفلءف وطفلءػةءبليػةالأرءيػة966الم يفءل عددهـن
(اوذلػػؾ ػػيالولػػؿ56)6(عفمػػف وا  ػػراؼمتيػػفريبػػدرشن56)99(ءمأوسػػطبػػدرشن96-99ن

)9697ا9696الدراسياليف يمفالتفـال فمتي
 أدوات الدراسة :  -د
()9693م يفسالت ؼاألسرينزي  م موداسميرةعءداهللا-9
()9693ففاال أر  نء ريإسمفعيؿأ مدام يفسإدم-9
 ( .7103مقياس العنف األسري  إعداد/  زينب محمود , سميرة عبد اهلل ,   -0

(عءػفرةألػؼبػؿاألسػفلي المتءػرةعػفسػلوؾ77يأبػوفالم يػفسمػفن أ( وصف المقياس :
الت ػػؼالػػذييمػػفرسداخػػؿاألسػػرةأ ػػفشاألء ػػفموالزو ػػةأوالػػزوجاسػػوممػػفبػػففم يػػفءلػػورة
مءف رةومتءرةلوظيف أوسلوبيف اأومفبففم يفب وعمفاي فرةأوالألمي اوبدطء أػهمتػدة

( ردمفطػه المر لػةاليف ويػةاوالمر لػةال فمتيػة466وا يةءلغ نالم يفسعليعي ةع 
الأ ػػػد (– ػػػفدرا –أ ػػػد –أ ػػػد غفلءػػػف –اولبػػػؿعءػػػفرةخمسػػػةاخأيػػػفرا هػػػيندا مػػػف

(اوأ ػػػيرالدر ػػػةالمرأوتػػػةعلػػػيارأوػػػفعمتػػػدؿ ػػػدو 6ا9ا9ا3ا4وأتطػػػيالػػػوزفن
الت ؼاألسري)
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أتػػرؼمتػػدةالم يػػفسالت ػػؼاألسػػريءث ػػهاسػػأ فءةسػػلوبيةمأطر ػػةقيــاس : ب( مــا يقيســو الم
مفأ دأ راداألسرةأو ه  وأ داألء فمنأوالزو ةأوالزوج(أءدو يمظػفهرالءػر أو
السػػ أوالأ ػػري أوالأيديػػداأأميػػزءلػػيغةا وتفليػػة ػػفدةاأػػ  ـعػػفا خوػػفض ػػيمسػػأوي

وبيػػػرالخػػػفطئأ ػػػفشءتػػػضاأل ػػػرادنبفألء ػػػفمأوالزو ػػػة(اوبػػػدرأ الءلػػػيرةأوالويػػػـأوالأ
المؤلوةأفأهـالم فورالأيأتءرعفالت ؼاألسريأأميؿ ياآلأي:

(عءفرة96ي فسمفخهؿنالت ؼال سدي-
(عءفرة96ي فسمفخهؿنالت ؼالمت وي-
 (عءفرة99ي فسمفخهؿنالت ؼاال أمفعي-

 (عءفرة96ي فسمفخهؿنالت ؼاالبألفدي-

(عءفرة95ي فسمفخهؿنالأيديدءفلت ؼ-
  ج( الخصائص السيكومترية لممقياس 

للأ  ؽمفلدؽالم يفساسأخدم متػدةالم يػفس:  Scale validity( صدق المقياس 0 
لأػػدريسااللػػدؽ(م بػػـمػػفأعءػػفمهي ػػةا95:لػػدؽالم بمػػيفمػػفخػػهؿعرءػػهعلػػين

التفمليالدؽالأبويفالدؽالموردا الدؽالم ؾ)
 وفي الدراسة الحالية استخدمت الباحثة عدة طرق لحساب الصدق منيا :  -
( ػػردمػػفطػػه  فمتػػةالم يػػف69 يػػ طءػػؽالم يػػفسعلػػيعي ػػةبواميػػفنصــدق المحــك : -أ

يػػفسالت ػػؼاألسػػريإعػػدادإسػػيفـأءػػوءبػػرعػػفـ(ابمػػفأػػـأطءيػػؽم –ءبليػػةالأرءيػػةنأسفسػػي
(علػػي وػػسالتي ػػةو ػػي وػػسالوبػػ اوء ي ػػفدمتفمػػؿاالرأءػػفطءػػيفالػػدرا ف 9667عيمػػففن

البليػػةلبػػه مػػفالم يفسػػيفم يػػفسالت ػػؼاألسػػريال ػػفليإعػػدادزي ػػ م مػػود ػػ يروالم يػػفس
(ءي يمػفا99)6ؿارأءػفطبيمأػهناليف يإعدادإسيفـأءوءبػراوبػدأظيػر ال أػف لو ػودمتفمػ

(ممفيؤبدعليلدؽالم يفس)69)6وهومتفمؿارأءفطمو  وداؿع دالمسأوين
بفمػػ الءف يػػةء سػػف لػػدؽالم فر ػػةالطر يػػةوذلػػؾمػػفخػػهؿصــدق المقارنــة الطرفيــة : -ب

ف%(مػػػفالػػػدر ف اوذلػػػؾعلػػػيعي ػػػةم ػػػداره97%(مػػػفالػػػدر ف ءػػػثعللن97م فر ػػػةأبػػػؿن
عػػفـ(ء فمتػػةالم يػػفمػػفم أمػػخ–(طفلءػػفوطفلءػػةمػػفطػػه بليػػةالأرءيػػةنأسػػفمي69نف=

(الأفلييوء ذلؾ)9الدراسةومفغيرعي ةالء  األسفسية)و دوؿن
 ( صدق المقارنة الطرفية لمقياس العنف األسري في الدراسة الحالية 0جدول   

العىف 

 األسري
 المخىسط

االوحراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري

الىسخت 

 الحرجت
 الذاللت ث
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 ;958 62592 2;76:5 %72أعلي 
;5096 6;569 0506 

 7596 :;65 68:567 %72اقل 



(السفءؽأـم يفسالت ؼاألسريإعداد/زي  م مػوداسػميرةعءػداهلل9ويأء مف دوؿن
الم خوءة يالت ػؼاألسػريوعلػيهػذايميزأميزاواء فءيفالمسأويف التفليةوالمسأويف 

 فلم يفسلفدؽل يفسالت ؼاألسري)
: لمتحقــق مــن ثبــات المقيــاس اســتخدمت معــدة  Reliability Scale( ثبــات المقيــاس  7  

 المقياس : 
بفمػػ متػػدةالم يػػفسءفسػػأخهصمتػػفمه : Test – Retestطريقــة إعــادة التطبيــق  –أ 

(اوبفف66(يوـعلي وسالتي ةنف=99اليءف عفطريؽإعفدةأطءيؽالم يفسءتدمرورن
()87)6متفمؿاالرأءفطءيفالأطءي يفن

أػػـ سػػف متفمػػؿاليءػػف عػػفطريػػؽ: Chronbach's Alphaطريقــة ألفــا كرونبــاخ  -ب
()89)6يفسبلهاوبففمتفمؿاليءف للم يفسبلهنمتفدلةألوفبرو ءفخوذلؾللم 

  -وفي الدراسة الحالية استخدمت الباحثة عدة طرق لحساب الثبات ومنيا :  -
أػػـ سػػف متػػفمه اليءػػف ءطري ػػةالأ ز ػػة:  Split Half  أ ( طريقــة التجزئــة النصــفية 

ؾعلػيعي ػةم ػدارهفاوذل Spearman – Brownاسءيرمفف Guttmanال لوية وأمفف
اومتفدلػػػػػةسػػػػػءيرمففGuttman(اوأػػػػػـمتفل ػػػػػةمتفمػػػػػؿاليءػػػػػف ءمتفدلػػػػػة وأومػػػػػفف69نف=

Spearman – Brown(88)6(ون77)6اوأراو ػػ متػػفمه يءػػف  وأومػػففمػػفءػػيفن
(اوأراو ػػػ متػػػفمه يءػػػف سػػػءيرمففمػػػفءػػػيف95)6ءي مػػػفبػػػففمتفمػػػؿاليءػػػف للم يػػػفسبلػػػهن

(و ميتيػفدالػةع ػدمسػأوي95)6(ءي مػفبػففمتفمػؿاليءػف للم يػفسبلػهن88)6(ون78)6ن
(وهذايدؿعليأفاالخأءفريأمأخءيءف عفؿ)69)6ن

أـ سف متفمػؿاليءػف عػفطريػؽ: Chronbach's Alpha  ب (  طريقة ألفا كرونباخ 
لهاوأراو  متفمه اليءف متفدلةألوفبرو ءفخوذلؾلبؿأءتفدالم يفسالخمسةوللم يفسب

(و ميػخهػذش96)6(ءي مفبػففمتفمػؿاليءػف للم يػفسبلػهن99)6(ون86)6ل ءتفدمفءيفن
(يوء ذلؾ)9(و دوؿن69)6المتفمه دالةع دمسأوين
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 ( معامالت ثبات مقياس العنف األسري في الدراسة الحالية 7جدول  

 األبعاد والمقياش الكلي
 معامل ثباث ثباث الخجسئت الىصفيتمعامل 

 براون"-"سبيرمان "جىحمان" "الفا كرووباخ"

68.0 العىف الجسذي
**

 68..
**

 68.0
**

 

68.0 العىف المعىىي
**

 68.0
**

 68.0
**

 

68.0 العىف االجخماعي
**

 68.0
**

 68.6
**

 

6800 العىف االقخصادي
**

 680.
**

 68.0
**

 

..68 الخهذيذ بالعىف
**

 68.0
**

 68.0
**

 

68.0 المقياش الكلي
**

 68.0
**

 68.0
**

 

(69)6دالةع دمسأوين
 

 (7103مقياس إدمان االنترنت   إعداد / بشري إسماعيل أحمد ,  -7
(عءفرةيسأخدميفالوردليتطيلورةعفذاأه66يأبوفالم يفسمفن  أ ( وصف المقياس :

عفبميةأوم داراسأخداـاي أر  اوهوم  فلطػه ال فمتػةالبػؿعءػفرةيهيػةاخأءػفرا 
ا9ا9الأ طءؽعلي(اوأل  بفلأػفلين–أ طءؽعليإلي دمف–هينأ طءؽأمفمف

أءتفدوهي:(اويأثلؼالم يفسمفسأة6
(عءفرا 96:يأبوفمفنالسيطرةأوالءروز -
 (عءفرا 96:يأبوفمفنأغييرالمزاج -

 (عءفرا 96:يأبوفمفنالأ مؿ -

 (عءفرا 96:يأبوفمفناألعراضاال س فءية -

 (عءفرا 96:يأبوفمفناللراع -

(عءفرا 96:يأبوفمفناال أبفس -
اسػأخدم متػدةالم يػفسطري ػةاللػدؽالتػفملي:  Scale Validity( صدق المقيـاس  0  

Factorial Validityاوأسور عفاسأخهصسأةعوامؿوهيبفآلأي:السيطرةأوالءروز
اأغييرالمزاجاالأ مؿااألعراضاال س فءيةااللراعااال أبفس)

الءف يػػػةء سػػػف االأسػػػفؽبفمػػػ :  Internal Consistency( االتســـاق الـــداخمي  7  
الػػداخليللم يػػفسء سػػف متفمػػؿاالرأءػػفطءػػيفدر ػػةبػػؿعءػػفرةوالدر ػػةالبليػػةللءتػػداوبػػذلؾ
 سػػف ارأءػػفطدر ػػةبػػؿءتػػدمػػفأءتػػفدالم يػػفسءفلدر ػػةالبليػػةللم يػػفس)وأيءأػػ ال أػػف لبػػوة

ةأوءػػػ  أػػػف لاالأسػػػفؽوأمفسػػػؾأءتػػػفدالم يػػػفسءػػػفلم موعالبلػػػيو يمػػػفءي يمػػػفوال ػػػداوؿالأفليػػػ
الداخليللم يفس)
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 ( معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي ينتمي إليو 3جدول  
 السيطرة أو البروز

 :: 96 98 82 86 :7 66 68 2 6 العبارة

معامل 

 االرحباط
05;:2

**
 05;22

**
 05866

**
 05220

**
 05;82

**
 05:90

**
 05:96

**
 0588:

**
 059;8

**
 05886

**
 

 حغيير المساج

 ;: 0: 99 82 87 ;7 70 69 2 7 العبارة

معامل 

 االرحباط
05989

**
 057:6

*
 05:88

**
 05::;

**
 0592:

**
 05:60

**
 05:02

**
 05:76

**
 05999

**
 05:02

**
 

 الخحمل

 2: 6: :9 86 88 72 76 :6 6 8 العبارة

معامل 

 االرحباط
0599:

**
 05:76

**
 05;:;

**
 05;:2

**
 05902

**
 05:79

**
 05729

*
 05982

**
 05:27

**
 05:88

**
 

 األعراض االوسحابيت

 2: 7: ;9 90 89 72 77 ;6 60 9 العبارة

معامل 

 االرحباط
0592;

**
 05:2:

**
 05;:6

**
 0586:

**
 05920

**
 05722

*
 059;0

**
 0589:

**
 05;77

**
 059:;

**
 

 الصراع

 6: 8: 92 96 :8 76 78 62 66 : العبارة

معامل 

 االرحباط
05866

*
 05869

**
 059:2

**
 05822

**
 05920

**
 05968

**
 05962

**
 05862

*
 059:0

**
 05;02

**
 

 االوخكاش

 0; 9: 92 97 ;8 80 89 62 67 ; العبارة

معامل 

 االرحباط
05;67

**
 05:72

**
 05869

*
 0582;

**
 0597;

**
 0592;

**
 05:69

**
 05:92

**
 05;08

**
 05;22

**
 

(69)6دالةع دمسأوين
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بمفأ هأـ سف متفمه االرأءفطءيفدر ةبؿءتدوالدر ةالبليةللم يػفسبمػفهػوموءػ 
 يال دوؿالأفلي:

 ( معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لمقياس إدمان االنترنت 4جدول  
 معامل االرحباط بيه األبعاد والمقياش كله البعذ

:0560 السيطرة أو البروز
**

 

2;052 حغيير المساج
**

 

05262 الخحمل
**

 

052:6 األعراض االوسحابيت
**

 

;0520 الصراع
**

 

2;052 االوخكاش
**

 

(69)6دالةع دمسأوين
وءػػػفل ظرإلػػػيال ػػػدوؿالسػػػفءؽ ه ػػػظارأءػػػفطالتوامػػػؿالسػػػأةءتفمػػػؿوا ػػػدنالم مػػػوعالبلػػػي(

(86)6(ان86)6(ان85)6(ان799)6ن(ا86)6(ان96)6ءمتػػػػػفمه ارأءػػػػػفطم ػػػػػدارهفن
(ممفيدؿعليبوةوأمفسؾأءتفدالم يفس)69)6و ميتيفع دمسأوين

 : لمتحقق من ثبات المقياس  Reliability Scale( ثبات المقياس  3  
 استخدمت معدة المقياس الطرق التالية :

بفم متدةالم يفسء عفدةأطءيؽاالخأءفرءتد: Test – Retestطريقة إعادة التطبيق  –أ 
(اوأراو  بيمةمتفمؿيءف "إعفدةاالخأءفر"مفءيف995أسءوعيفعلي وسالتي ةنف=

()88)6(ءي مفبففمتفمؿاليءف للم يفسبلهن86)6(ون66)6ن
طري ػةالأ ز ػةبمػفاسػأخدم متػدةالم يػفس:  Split Half  ب ( طريقـة التجزئـة النصـفية 

(99)6(ون73)6ل ءتػفدالورعيػةمػفءػيفنGuttmanال لويةوأراوحمتفمػؿيءػف  وأومػفف
Spearman – Brownءراوف-(اأمفبيمةمتفمؿيءف سءيرمفف89)6)أمفللم يفسبلهن

لػػة(و ميتيػػفدا96)6(ل ءتػػفدالورعيػػةأمػػفللم يػػفسبلػػهبف ػػ ن94)6(ون74)6أػػراوحءػػيفن
()69)6ع دن

 وفي الدراسة الحالية استخدمت الباحثة عدة طرق لحساب الثبات ومنيا : 
أػػـ سػػف متػػفمه اليءػػف ءطري ػػةالأ ز ػػة:  Split Half  أ ( طريقــة التجزئــة النصــفية 

اوذلؾعلػيعي ػةم ػدارهف Spearman – Brownاسءيرمفف Guttmanال لوية وأمفف
اومتفدلػػػػةسػػػػءيرمففGuttmanل ػػػػةمتفمػػػػؿاليءػػػػف ءمتفدلػػػػة وأومػػػػفف(اوأػػػػـمتف69نف=

Spearman – Brown(67)6(ون46)6اوأراو ػػ متػػفمه يءػػف  وأومػػففمػػفءػػيفن
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(اوأراو ػػػ متػػػفمه يءػػػف سػػػءيرمففمػػػفءػػػيف87)6ءي مػػػفبػػػففمتفمػػػؿاليءػػػف للم يػػػفسبلػػػهن
(و ميتيػفدالػةع ػدمسػأوي87)6سبلػهن(ءي مػفبػففمتفمػؿاليءػف للم يػف69)6(ون46)6ن
(وهذايدؿعليأفاالخأءفريأمأخءيءف عفؿ)69)6ن

أـ سف متفمػؿاليءػف عػفطريػؽ: Chronbach's Alpha  ب (  طريقة ألفا كرونباخ 
متفدلةألوفبرو ءفخوذلػؾلبػؿأءتػفدالم يػفسالسػأةوللم يػفسبلػهاوأراو ػ متػفمه اليءػف 

(و ميػخهػذش99)6(ءي مفبػففمتفمػؿاليءػف للم يػفسبلػهن79)6(ون56)6مفءيفنل ءتفد
(يوء ذلؾ)3(و دوؿن69)6المتفمه دالةع دمسأوين

 ( معامالت ثبات مقياس إدمان االنترنت في الدراسة الحالية 5جدول  

 األبعاد والمقياش الكلي
 معامل ثباث معامل ثباث الخجسئت الىصفيت

 براون" -"سبيرمان  جىحمان "الفا كرووباخ"

2;05 السيطرة أو البروز
**

 05;2
**

 0527
**

 

7;05 حغيير المساج
**

 05;7
**

 05;7
**

 

7;05 الخحمل
**

 05;7
**

 05;2
**

 

6;05 األعراض االوسحابيت
**

 05;6
**

 05;7
**

 

;059 الصراع
**

 059;
**

 05:0
**

 

6;05 االوخكاش
**

 05;6
**

 05;2
**

 

0522 الكلي المقياش
**

 0522
**

 0566
**

 

(69)6دالةع دمسأوين
 األساليب اإلحصائية: -ىـ

وذلػػػػػؾءفسػػػػػأخداـاألسػػػػػفلي SPSSسػػػػػوؼيػػػػػأـمتفل ػػػػػةالءيف ػػػػػف إ لػػػػػف يف ءفسػػػػػأخداـ
T-testاي لف يةاآلأية:متفمؿاالرأءفطالخطللءيرسوفالخأءفرالورضاألوؿااخأءفر" "

اليفل )الخأءفرالورضاليف لو


 نتائج الدراسة وتفسيرىا: -عاشراً 
 نتائج الدراسة وتفسيرىا:  -أ

" توجـد عالقـة ارتباطيـة دالـة إحصـائيًا وي صهذاالورضعللأ ػه( نتائج الفرض األول:0 
ابــين درجــات الطــالب عمــا مقيــاس العنــف األســر  ودرجــاتيم عمــا مقيــاس إدمــان اإلنترنــت "

(الأفلي6اسأخداـمتفمؿاالرأءفطالخطللءيرسوفو دوؿنوللأ  ؽمفل ةهذاالورضأـ
يوء بيمةمتفمؿاالرأءفطوداللأهاي لف ية)
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 ( معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لمعنف األسر  وأبعاد إدمان االنترنت  6جدول   
 (711 ن = 

 إدمان االوخروج       
 

 العىف األسري

السيطرة 

 أو البروز
حغيير 

 جالمسا
 الخحمل

األعراض 

 وسحابيتاإل
 االوخكاش الصراع

الذرجت الكليت 

 لإلدمان

الذرجت الكليت للعىف 

 األسري
05272

**
 05272

**
 05227

**
 0520:

**
 05209

**
 05269

**
 05668

**
 



(ءػػػيف69)6(أ ػػػهأو ػػػدعهبػػػةارأءفطيػػػةدالػػػةإ لػػػف يف ع ػػػدمسػػػأو ن6يأءػػػ مػػػف ػػػدوؿن
الت ػػػؼاألسػػػر ودر ػػػفأيـعلػػػلم يػػػفسإدمػػػففاي أر ػػػ اوءػػػذلؾدر ػػػف الطػػػه علػػػلم يػػػفس

يأ  ؽالورضاألوؿمف روضالدراسة)
( يػ Park, soo kyung, 2008وأأوؽ أف لهذاالورضمخ أف لدراسةءػفرؾوسػوبيو لن

وعهد  هذشالدراسةإللدراسةالتهبةءيفإدمففاي أر  والتوامػؿاألسػريةالمرأءطػةءيػذاال ػ
مػػفايدمػػففاوبػػدأظيػػر ال أػػف لأفإأ فهػػف وموابػػؼأرءيػػةاألء ػػفموالأتػػرضللت ػػؼاألسػػر 

ع ػؼالوالػديفمػخاألء ػفم(مػرأءطارأءفطػف -سوامبففهذاالت ؼنالت ؼالمأءفدؿءػيفالػزو يف
داال ء دمففاي أر  لد المراه يف)

( ي أولل  أػف لهػذش9667ءدالتظيـنبمفأأوؽ أف لهذاالورضمخ أف لدراسةسيدع
الدراسةإللو ودعهبةارأءفطيةمو ءػةءػيفإسػفمةاسػأخداـاي أر ػ وال ػتورءفلو ػدةواليػثس
 أي ػػػةلمػػػفيتف يػػػهالوػػػردمػػػفم ػػػبه وا وتػػػفال سػػػلءيةداخػػػؿالم ػػػيطاألسػػػر اوأبػػػد  أػػػف ل

ءفلو ػدةواليػثسي ودا ػهإلػلاالسػأغراؽالدراسةعللأفالورديدور ػي ل ػةمورغػةمػفال ػتور
الزا دمخاال أر  لليرو ممفيتف يهمفم به وا وتفال سلءية)

(أفالم ػػفخاألسػػر الػذيأأػػوا ر يػػهبػػؿ9664:88بمػفأولػػل دراسػػةمير ػػ عزمػيزبػػلن
أػػدؿايػػؤد عوامػؿالأػػراءطوالأوػػفهـواألمػػففو ريػػةالأتءيػػروا  ػءفعال ف ػػف اي سػػف يةء ػػبؿمت

إللأ  يؽالل ةال وسيةل ء فمابمفيؤد إللالأوفعؿايي فءيمخال يفةو ػل وػسالوبػ 
يػػػؤد الم ػػػفخاألسػػػر الػػػذييسػػػودشاللػػػراعوأ تػػػدـ يػػػهعوامػػػؿاألمػػػففويءػػػطر  يػػػهإ ػػػءفع

ل يػفةال ف ف يؤد ذلؾإللال لؽوالأوأرواالءطرا لد األء فمء بؿيد تيـللأوفعؿمػخا
ء بؿسلءيمرءل)

(همػفأبيػرال ػفسأػثييرا علػلال مػو9666:78 فلوالديفبمفأولػل دراسػةآسػيفء ػ را ػ ن
ال وسػػيواال أمػػفعيل ء ػػفما يمػػفالمييم ػػففعلػػلأ  ػػ ةاألء ػػفمء ػػبؿمءف ػػرو تػػفؿ لػػذلؾ
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عيػػػةالتهبػػػف األسػػػريةيمبػػػفال ػػػوؿأفالأءػػػفيف ػػػي خلػػػيف األء ػػػفميػػػرأءطارأءفطػػػف ويي ػػػف ء و
وءفألسػفلي الوالديػػةالمأءتػػةأي ػػفمعمليػةأ  ػػ أيـا ػػ ذابف ػػ التهبػف األسػػريةي  لػػيفالمػػودة
ويسػػودهفاالءػػطرا اويتفمػػؿالوالػػديفأء ػػف يـمتفملػػةسػػي ةأ ػػترهـءػػفلر ضوأوػػرؽءيػػ يـ ػػي

وبيةواال أمفعية)المتفملةا  فذلؾيؤيرعلل خليفأيـويترءيـلهءطراءف السل
( ي هد  إللYi- Ping Hsieh, 2016وأأوؽ أف لهذاالورضمخدراسةيلء لهسهن

دمػففاي أر ػ اوبػدأظيػر ال أػف ل   صالتهبةءيفاأل مػفطالمأتػددةلسػوممتفملػةاألء ػفموا 
الوالػػديفأفالطػػه الػػذيفيتػػف وفمػػفايسػػفمةوايهمػػفؿوالت ػػؼال سػػد وال  سػػلمػػف ف ػػ 

يتف وفمفإدمففاي أر  )
ويمبػػػفأوسػػػيرال أي ػػػةالسػػػفء ةءػػػثفالوػػػردالػػػذ يتػػػيش ػػػلءي ػػػةأسػػػريةملي ػػػةءػػػفلت ؼوالتػػػدواف
واال وتفال السلءيةيؤد بؿذلؾإلػلاليػرو مػفألػؾالءي ػةالملي ػةءػفلت ؼاألسػر إلػلءي ػة

دمف يف)ءديلةوهلالءي ةايلبأرو يةواي غمفس ييفمأمي ه ذلؾ لءي ةاي أر  وا 
" ال توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا بــين :ويػػ صهػػذاالوػػرضعلػػلأ ػػه( نتــائج الفــرض الثــانا7ن

اوللأ  ػؽمتوسطا درجات الذكور واإلنـاث مـن طـالب الجامعـة عمـا مقيـاس العنـف األسـر " 
للأتػػرؼعلػػلالوػػروؽءػػيفمأوسػػطلT-testمػػفلػػ ةهػػذاالتػػرضأػػـاسػػأخداـاخأءػػفر" "

(الأػفلليوءػ 7در ف الذبورواي ف عي ةالدراسةعلػلم يػفسالت ػؼاألسػر او ػدوؿن
بيـن (وداللأيفللوروؽءيفالذبورواي ف )



 ( المتوسط الحسابا واالنحراف المعيار  وقيم  ت( لمفروق بين الذكور واإلناث  7جدول   
 األسر عما مقياس العنف 

 المقارواث

 المخغيراث

 (600الطالباث )ن=  (600الطالب )ن = 
 الذاللت قيمت ث

 ع م ع م

 05006 865629 95726 885700 20;95 0;859: العىف الجسذي

 05006 725269 95702 70;5;8 ;9577 85760: العىف المعىىي

 05006 7756:9 :85:8 765720 8;857 865680 العىف االجخماعي

 05006 665268 758:9 5:60;6 85:09 795660 العىف االقخصادي

 05006 625:20 70;85 7:5620 95:22 5790;8 الخهذيذ بالعىف

 05006 2;9257 65060 6885:20 605886 66652:0 الذرجت الكليت للعىف

(ءػيفمأوسػطلدر ػف 69)6(و ود روؽدالةإ لػف يف ع ػدمسػأو ن7يأء مف دوؿن
الطػػه والطفلءػػف اوذلػػؾ ػػلالػػدرةالبليػػةللت ػػؼاالسػػر وبػػذلؾعلػػلأءتػػفدالم يػػفسالخمسػػة

 لإأ فشالطه )وءذلؾلـيأ  ؽالورضاليف لمف روضالدراسة)



 7107 -العدد الرابع  –المجمد الثالث  –مجمة اإلرشاد النفسي بكمية التربية 
 

-89- 

 

وءػػػفل ظرإلػػػل أي ػػػةالوػػػرضاليػػػف ل  ػػػدأفه ػػػفؾ روبػػػف دالػػػةإ لػػػف يف ءػػػيفمأوسػػػطلدر ػػػف 
سػػػر اوذلػػػؾ ػػػلاأ ػػػفشالطػػػه اأ أفالػػػذبورمػػػفطػػػه الطػػػه والطفلءػػػف  ػػػلالت ػػػؼاأل

ال فمتةيتف وفمفالت ؼاألسر ءدر ةأبءرمفاي ف اوأأوػؽ أػف لهػذاالوػرضمػخدراسػة
(والأػلهػد  إلػلء ػ ال ػواألطويلػةSilverman & Ohters, 1996سػلورمففوآخػروفن

ف ءػيفال  سػيف ػلأ مػفطسػومالمتفملػة ػلاألمدلسومالمتفملةاوبدأظير ال أف لو ود روب
اأ فشالذبور)

(والأػلهػد  إلػلالأتػرؼعلػل9669بمفأأوؽ أف لهذاالوػرضمػخدراسػةأ مػدإسػمفعيؿن
خأهؿء يةاألسرة لإسفمةمتفملةاألء فماوبدءي  ال أف لأفالذبور دورال رمففاألسر وا 

 & Sibnathوهػػذامػػفأبدأػػهدراسػػةسػػء  وسػػءيفسػػيسنأبيػػرأترءػػف لإلسػػفمةمػػفاي ػػف ا

Subhasis, 2010والأػػلهػػد  إلػػلالأثبيػػدعلػػلا أ ػػفرظػػفهرةالت ػػؼءػػداألء ػػفمداخػػؿ)
األسػػرةوعهبأػػهءفلتوامػػؿاال أمفعيػػةاالبألػػفديةاوأظيػػر ال أػػف لأفالػػذبورأبيػػرعرءػػهمػػف

وءفأػػػػػؿاي ػػػػػف للت ػػػػػؼال وسػػػػػلوال سػػػػػد اءي مػػػػػفأأتػػػػػفرضهػػػػػذشا ل أػػػػػف لمػػػػػخدراسػػػػػةدأ ػػػػػفـر
(والأػػللػػـأوءػػ ال أػػف لأيػػة ػػروؽءػػيفال  سػػيف ػػلسػػومDucharme& Battle, 1997ن

المتفملة)
وأظيػػر  أػػف لدراسػػةالت ػػؼاألسػػر  ػػلاألردفالأػػلبػػفـءيػػفالم لػػسالػػوط لل ػػ وفاألسػػرة

يرالو ف أترءف للت ؼ( يمفيأتلؽءثب9669:954ر فدعللعءدالتزيزوزي  ء  م مدن
داخػػؿاألسػػرةمػػفو يػػة ظػػرالمء ػػوييفاأظيػػر الدراسػػةأفالزو ػػةواألـهػػفاألبيػػرأترءػػف 

%(ءو ػػفأيـالتمريػػةالمخألوػػةايػػـاي ػػف 36%(واألء ػػفمالػػذبورء سػػءةن6)46للت ػػؼء سػػءةن
مفاأل يفف)%(وير خذلؾإللسلوؾاألء فمالذبورغيرالم ءوؿ لبيير5)97ء سءةن

وأر خالءف يةو ود روؽذا داللةإ لف يةعللم يفسالت ؼاألسر ءيفالػذبورواي ػف 
للػػفل الػػذبوراأ أفالوالػػديفيمفرسػػوفالت ػػؼءػػداألء ػػفمالػػذبورءدر ػػةأبءػػرمػػفممفرسػػة

ية يػ الت ؼءداألء فماي ف اوذلؾءسء ايخػأهؼ ػلالطءيتػةالوسػيولو يةوالسػيبولو 
يأسػػـاي ػػف ءفلطءيتػػةالمسػػفلمةواليفديػػةم فر ػػةءفلػػذبورذا الطءيتػػةالت يوػػةويأسػػموفءػػفلأمرد
والت ػػػفدوعػػػدـاي لػػػيفعل وامػػػراوءفلأػػػفلليبػػػوفسػػػء  ػػػلإي ػػػفعالت ػػػؼال سػػػد اواللوظػػػل

وال وسلءلورةأبءرمفاي ف )
ــث:3ن ــائج الفــرض الثال ــة إحصــائيًا بــين ويػػ صهػػذاالوػػرضعلػػلأ ػػه( نت ــروق دال " توجــد ف

اوللأ  ػؽمتوسطا درجات الذكور واإلناث من طالب الجامعة عما مقياس إدمـان اإلنترنـت " 
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للأتػػػرؼعلػػػلالوػػػروؽءػػػيفمأوسػػػطلT-testمػػػفلػػػ ةهػػػذاالوػػػرضأػػػـاسػػػأخداـاخأءػػػفر" "
أءتػفدالم يػفسدر ف الطه والطفلءف عي ةالدراسةعللم يفسإدمففاي أر  وبذلؾعلل

(الأفلليوء بيـن (وداللأيفللوروؽءيفالذبورواي ف )8السأة)و دوؿن
 ( المتوسط الحسابا واالنحراف المعيار  وقيم  ت( لمفروق بين الذكور واإلناث  8جدول   

 عما مقياس إدمان اإلنترنت
 المقارواث

 المخغيراث

 (600الطالباث )ن=  (600الطالب )ن = 
 الذاللت ت ثقيم

 ع م ع م

 05006 765226 75820 5970;6 65682 785060 السيطرة أو البروز

 05006 ;76566 75888 6:5920 75777 775800 حغيير المساج

 05006 625722 75806 625060 75826 775270 الخحمل

 05006 6652:6 75:96 6:5690 ;7572 775280 األعراض اإلوسحابيت

 05006 665780 75726 6:52:0 759:6 775800 الصراع

 05006 705978 75:79 5800;6 75702 7856:0 االوخكاش

 05006 885862 75:26 625020 25067 5860;68 الذرجت الكليت لإلدمان

(ءػيفمأوسػطلدر ػف 69)6(و ود روؽدالةإ لػف يف ع ػدمسػأو ن8يأء مف دوؿن
البليةيدمففاي أر  وبذلؾعللأءتفدالم يفسالسأة لالطه والطفلءف وذلؾ لالدر ة

اأ فشالذبوراوءذلؾيأ  ؽالورضاليفل مف روضالدراسة)
وءػػفل ظرإلػػػل أي ػػػةالوػػػرضاليفلػػػ   ػػػدأفه ػػفؾ روبػػػف دالػػػةإ لػػػف يف ءػػػيفمأوسػػػطلدر ػػػف 

الػػػذبورمػػػفطػػػه الطػػػه والطفلءػػػف  ػػػلإدمػػػففاي أر ػػػ وذلػػػؾ ػػػلاأ ػػػفشالطػػػه اأ أف
ال فمتػػػةأبيػػػرمػػػيه يدمػػػففاي أر ػػػ مػػػفاي ػػػف اوأأوػػػؽ أػػػف لهػػػذاالوػػػرضمػػػخ أػػػف لدراسػػػة

(اوالأػلArmstrong, Philips & Saling, 2000آرمسػأرو لو لػءسوسػفل لن
ال أف لهد  هذشالدراسةإللالأترؼعللأبيرالتوامؿأثييرا  لإدمففاي أر  اوبدأظير 

أفأغل المدم يفمفالذبور)
(والأػلهػد  إلػلAnderson, 2001بمفأأو   أف لهذاالورضمخ أف لدراسةأ درسوفن

أ ديػػداآليػػفراال أمفعيػػةواألبفديميػػةالأػػليػػؤد إلييػػفاسػػأخداـاال أر ػػ اوبػػدءي ػػ ال أػػف لأف
االسأ هليةوالأءتيةلإل أر  )الذبورهـأغل أ رادالدراسةالذيفيتف وفمفعدـ

(والأػػلهػػد  إلػػل  ػػص9667وأأوػػؽ أػػف لهػػذاالوػػرضمػػخ أػػف لدراسػػةسػػيدعءػػدالتظػػيـن
التهبػةءػػيفإسػػفمةاسػػأخداـاي أر ػػ وال ػػتورءفلو ػدةواليػػثساوبػػدأولػػل  أػػف لالدراسػػةإلػػل

اي أر   لاأ فشالذبور)و ود روؽدالةإ لف يف ءيفالذبورواي ف  لإسفمةاسأخداـ
(والألهد  Petrie & Gunn, 1998ءي مفأخألؼألؾال أي ةمخ أف لدراسةءأر و يفن

دمػػففاال أر ػػ اوبػػدأظيػػر ال أػػف لو ػػود ػػروؽ إلػػلدراسػػةالتهبػػةءػػيفايبأ ػػف واال طػػواموا 
ي ف )دالةإ لف يف ءيفالذبورواي ف  لإدمففاي أر   لاأ فشا
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(إلػػلأ ػػه ػػلPetrie & Gunn, 1998وأر ػػخالءف يػػةاالخػػأهؼمػػخدراسػػةءأػػر و ػػيفن
الم أمتف الغرءيةيتدهذام ط يف  ي أأمأخاي ف ءفل ريةواالسأ هليةالبفملةوء وسال ػدر

بفل ءف ))
 أر   ػلاأ ػفشوأوسرالءف يةو ود روؽذا دالةإ لف يف ءيفالذبورواي ف  لإدمففاي

الػذبورا أي ػػةمػػفيم  ػػهالم أمػػخالملػػر والي ف ػػةالسػف دة يػػهمػػف ريػػةللػػذبورأوػػوؽاي ػػف 
 لبييرمفاأل يففا ي يأميزوفءدر ةأبءرمفاي ف  لالأمأخءفالسأ هليةوال ريةممف

ؿالم ػػزؿأويتطػػلالػػذبور رلػػةل ءػػفمسػػفعف طويلػػة ػػلاسػػأخداـاي أر ػػ سػػوام ػػلداخػػ
خفر ػػهدوفربفءػػةم فر ػػةءفي ػػف الأػػلأ ػػػؿ رلػػةإألػػفليفءفي أر ػػ  أي ػػةالربفءػػةال ػػػديدة

علييفداخؿالم زؿوخفر ه)
 توصيات البحث : -ب

 ػػػػلءػػػػومالوػػػػروضومػػػػفأسػػػػور ع ػػػػهالدراسػػػػةمػػػػف أػػػػف ليمبػػػػفأ ػػػػديـم موعػػػػةمػػػػف
الأوليف أأميؿ يمفيلل:

وأوليػفماألمػورءطػرؽالأ  ػ ةالسػويةال ف مػةعلػلالويػـللمطفلػ ع دءراملأوعيػةلبءػفم -9
واال أيف ف األسفسيةل ء فموا  ءفعيفءطري ةسليمةمفأ ؿأ  يؽالل ةال وسية)

ع ػػػػدءػػػػراملإر ػػػػفديةوعه يػػػػةل  ػػػػخفصالػػػػذيفيتػػػػف وفمػػػػفإدمػػػػففاي أر ػػػػ اومتر ػػػػة -9
 فيةم ه)األسءف البفم ةورامهذااالءطرا وطرؽالوب

إ ػػػرامالمزيػػػدمػػػفالدراسػػػف واألء ػػػف  ػػػوؿظػػػفهرةالت ػػػؼاألسػػػر ومػػػد أثييرهػػػفعلػػػل -3
 الل ةال وسيةل  راداوأ ديد سءةإ أ فرهذشالظفهرة)

ءػػػرورةأو يػػػػهايعػػػػهـوخفلػػػػةال  ػػػػوا الوءػػػف يةءأسػػػػليطالءػػػػومعلػػػػلظػػػػفهرةالت ػػػػؼ -4
رةوطرؽالوبفيةم يف)األسر اومتر ةاألسءف البفم ةورامهذشالظفه
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 المراجع
)ال فهرة:داربءفمللطءفعةوال  ر)الت ؼاألسري()9999إ هؿإسمفعيؿ لمين )9
()الوروؽ يإسفمةالمتفملةوءتضمأغيرا ال خلػية9669أ مدالسيدإسمفعيؿن )9

الم ػػروميفمػػفأهميػػذالمدرسػػةالمأوسػػطةءػػيفاألطوػػفؿالم ػػروميفمػػفأسػػرهـوغيػػر
)997–966(:9ن99ام لةدراسف  وسيةءمبةالمبرمة)

)ال ػػػفهرة:ظػػػفهرةالت ػػػؼداخػػػؿاألسػػػرةالملػػػرية()9663أ مػػػدالم ػػػدو وآخػػػروفن )3
المربزال وميللء و اال أمفعيةوال  ف ية)

)ايسب درية:دارالمتر ػةاال أمفعيةبفموسالخدمة()9669أ مد ويؽالسبرين )4
ال فمتية)

()التهبػػةءػػيفأسػػفلي المتفملػػةالوالديػػةواالبأ ػػف لػػدي9666آسػيفء ػػ علػػيرا ػػ ن )5
رسػػػفلةءتػػػضالمػػػراه يفوالمراه ػػػف المػػػرا تيفلمسأ ػػػوياللػػػ ةال وسػػػيةءفلطػػػف ؼ)

ءمبةالمبرمة)ابسـعلـال وسابليةالأرءيةا فمتةأـال ريمف سأير
اءيرو :مربز9)أر مة فيزاللءفغاطعلـاال أمفع()9665أ طو ي د زن )6

دراسف الو دةالترءية)
اموسػػػػػوعةالم ػػػػػفلسال وميػػػػػةالمأخللػػػػػة()9668الم ػػػػػفلسال وميػػػػػةالمأخللػػػػػةن )7

)وعفلميػفالأوبؾاألسري يءومالمأغيرا اال أمفعيةواالبألفديةوالي ف يةم ليػف
ال فهرة:الم فلسال وميةالمأخللة)

()إدمػػػففاي أر ػػػ وعهبأػػهءبػػػؿمػػػفأءتػػػفدال خلػػػية9667ء ػػريإسػػػمفعيؿأ مػػػدن )8
–33(:55االزبػػفزيؽانم لػػةبليػػةالأرءيػػةواالءػػطراءف ال وسػػيةلػػديالمػػراه يف)

96(
)ال ػػفهرة:براسػػةاألسػػ لة(م يػػفسإدمػػففاي أر ػػ ن()9693ء ػػريإسػػمفعيؿأ مػػدن )9

 مبأءةاأل  لوالملرية)

سػػػػيبولو يةالت ػػػػؼءػػػػد()9669ر ػػػػفدعلػػػػيعءػػػػدالتزيػػػػزازي ػػػػ ء ػػػػ م مػػػػدن )96
اال فهرة:عفلـالبأ )9)طاألطوفؿ

ءطفريػػػةأ ػػػخيصالت ػػػؼ()9693زي ػػػ م مػػػود ػػػ يراسػػػميرةعءػػػداهللبػػػردين )99
)ال فهرة:مبأءةاأل  لوالملرية)ستودية(–األسري يالءي ةالترءيةنملرية

() فعليػػةءر ػػفملإر ػػفدي ػػي9669سػػ فم فمػػدزهػػرافاسػػ رزيػػدافزيػػففن )99
خوػػػػػض ػػػػػدةالت ػػػػػؼاألسػػػػػريوأ سػػػػػيفمسػػػػػأويالأوا ػػػػػؽلػػػػػديعي ػػػػػةمػػػػػفالطفلءػػػػػف 
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 ممخص البحث بالمغة العربية
دمػػففاي أر ػػ لػػد  هػػد  الدراسػػةغلػػلالأتػػرؼعلػػلالتهبػػةاالرأءفطيػػةءػػيفالت ػػؼاألسػػر وا 

والأترؼعللالوػروؽءػيفالػذبورواي ػف مػفطػه ال فمتػة ػلالت ػؼطه  فمتةالم يفا
دمففاي أر  اوأبو  عي ةالدراسةمفن –(طفلءف وطفلءةءبليةالأرءيةنعػفـ966األسر اوا 

ـ(الولػؿالدراسػلاليػف ياوأراو ػ 9696/9697أسفسل(ء فمتةالم يف لالتفـالدراسلن
(56)6(عفمف وا  راؼمتيفر بدرن56)99(عفمف ءمأوسطبدرشن96-99أعمفرهـمفءيفن

(اوم يػفس9693واسأخدم الءف يةم يفسالت ؼاألسر إعداد/زي    يروسميرةبرد ن
(اوبدأولل  أف لالدراسةغللو ودعهبة9693إدمففاي أر  إعداد/ء ر إسمفعيؿن

(ءػػيفدر ػػف الطػػه علػػلم يػػفسالت ػػؼاألسػػر 69)6و نارأءفطيػػةدالػػةإ لػػف يف ع ػػدمسػػأ
ودر ػػفأيـعلػػلم يػػفسإدمػػففاي أر ػػ ابمػػفأو ػػد ػػروؽدالػػةإ لػػف يف ءػػيفمأوسػػطلدر ػػف 
الطػه والطفلءػػف علػػلم يػػفسالت ػػؼاألسػػر  ػلاأ ػػفشالطػػه ابمػػفأولػػل الدراسػػةأيءػػف 

الطػػه والطفلءػػف علػػلم يػػفسإدمػػففإلػػلو ػػود ػػروؽدالػػةإ لػػف يف ءػػيفمأوسػػطلدر ػػف 
اي أر   لاأ فشالطه )

Abstract 
 

Family Violence and its relationship with Internet Addiction  
for El-Minia University Students 

 
The Present study aimed to identify the correlation between family 
violence and internet addiction of Minia university students, identify the 
differences between university males and females students in family 
violence and internet addiction, the sample (200) males and females, 
colleges of Education at second term (2016/2017). The researcher used 
family violence scale (2013) and internet addiction scale (2013). The 
study showed that there is a significant correlation at level (0.01) 
between students' scores mean on family violence scale and internet 
addiction scale, there are significant differences between the mean scores 
of males and females in family violence scale in direction of males and 
there are significant differences between the mean scores of males and 
females in internet addiction scale in direction of males. 


