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  الشكر والتقدير
  

  .، إذ قدرني على إنجاز هذا العملللعلي القدير       

وللجنة المناقـشة التـي     ،  الدكتور عايد الوريكات   ألستاذيالشكر  بأتقدم   ثم  

بالدكتور حسن العوران، والدكتور      ممثلة تولت تدقيق هذا العمل والنظر فيه ونقده،      

ناء قـراءة هـذه     لما تكبدوه من ع    سليم القيسي، واألستاذ الدكتور دوخي الحنيطي،     

  .الرسالة، وإبداء أرائهم فيها لتخرج بصورتها الصحيحة

 إلتمـام هـذا     مساعدةيد العون وال  والشكر كل الشكر، إلى كل من قدم لي                

  . ولم تسمح محدودية سطوري ذكرهمالعمل
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 الملخص

دراسة ميدانية على مرتادي مقاهي : عيعالقة إدمان االنترنت باالنحراف االجتما

  االنترنت في األردن

  رةـرايـالصعبد الفتاح والء 

  2010جامعة مؤتة، 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة إدمان االنترنت باالنحراف االجتماعي           

 500حيث تكونت عينة الدراسة من      . من وجهة نظر مرتادي مقاهي االنترنت في األردن       

رتادي مقاهي االنترنت في األردن موزعة على أربع محافظات فـي المملكـة             فرداً من م  

ومن أجل ذلك تم تطوير استبانة تتكون من خمسة         ). عمان، الزرقاء، اربد، والكرك   : (هي

، )إدمان االنترنت، التشهير، انتحال الشخصية، االختراق، التجسس، والجنسي       : (أبعاد هي 

عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين           : اليةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج الت     

التـشهير،  (تصورات المبحوثين نحو دور اإلدمان على االنترنت على أشكال االنحـراف            

 اخـتالف   التي تعود إلى  ) واالختراق، وانتحال الشخصية، والتجسس، واالنحراف الجنسي     

لة إحصائية بـين    عدم وجود فروق ذات دال     كذلك   . اختالف المهنة  النوع االجتماعي و إلى   

 أشـكال االنحـراف     جميـع تصورات المبحوثين نحو دور اإلدمان على االنترنت علـى          

 باستثناء شكل االختـراق     )التشهير، وانتحال الشخصية، والتجسس، واالنحراف الجنسي     (

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات المبحوثين نحو دور          أيضاً  .تعود للعمر 

) االختراق، والتجسس، واالنحراف الجنسي   (رنت على أشكال االنحراف     اإلدمان على االنت  

 كذلك عدم وجود فروق     .)التشهير وانتحال الشخصية  ( باستثناء تعود إلى المستوى التعليمي   

ذات داللة إحصائية بين تصورات المبحوثين نحو دور اإلدمان على االنترنت على أشكال             

تعـود إلـى اخـتالف الحالـة        ) اف الجنـسي  االختراق، والتجسس، واالنحر  (االنحراف  

وجود عالقة ارتباط طردية ودالة       إضافة إلى . شكل انتحال الشخصية   باستثناءاالجتماعية  

 في الشات أسبوعياً    بين عدد ساعات استخدام االنترنت    ،  0.01عند مستوى داللة    إحصائيا  

د من خـالل اإلدمـان      التأثير على الحياة االجتماعية لألفرا    ووعدد ساعات الفراغ اليومي     

عدد ساعات  تبين وجود عالقة ارتباطية إيجابية ودالة إحصائيا بين         وأخيراً  . على االنترنت 

  .وإشكال االنحراف االجتماعياستخدام االنترنت 
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ABSTRACT 
Internet attendants’ attitudes towards the relationship between 

internet addiction and the degree of social deviation: A field study on 
internet cafe’s attendants in Jordan. 

  
Wala` Abdelfattah Alsaraireh 

 
Mu`tah University / 2010 

 
This study aimed to identify the relationship between Internet 

addiction and social deviance from the perspectives of the individuals 
who attend Internet coffees in Jordan .The sample of the study consisted 
of (510) individuals who attend Internet coffees in Jordan distributed on 
Four provinces Through Jordan : (Amman, Zarqa, Irbid, and Alkarak ) 
.For the purpose of the study a Six-dimension questionnaire (Internet 
addiction, aspersion ,arrogation , penetration , espionage , and sexuality). 

The Study obtained  the following results :There were no statistical 
differences among the image of the people of the study towards the role 
of internet deviation on the forms of deviation such as aspersion, 
arrogation, penetration, espionage and sexuality which relate to gender 
and career variables. 

There were also no significant statistical differences among the 
people of the study about the forms of deviation except the age factor. 
There were no statistical differences between the forms of deviation and 
the educational level except aspersion and arrogation. The study showed 
that there were no statistical differences  between the forms of deviation 
and the social  status except arrogation. In addition, there was a statistical 
relationship at the level of 0.01 between the hours of using internet 
weekly and the hours of daily free time and how this affected the daily 
life activities. 

Finally, it appeared that there was appositive relationship between 
the hours of using internet and the forms of social deviation. 

 


