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مقدمة:

لقــد صــار االتصــال عبــر الفيــس بــوك جــزًءا ال يتجــزأ فــي حيــاة الكثيــر مــن البشــر، حيــث تشــير 
اإلحصائيــات لعــام 2017م إلــى أن عــدد مســتخدمي الفيــس بــوك فــي العالــم العربــي 156 مليــون 
مســتخدم، وتشــير أيًضــا إلــى أن الفيــس بــوك مــن أهــم المواقــع وأعاهــا ترتيًبــا مــن حيــث عــدد 
المســتخدمين حيــث بلــغ عددهــم فــي مصــر 34.5 مليــون مســتخدم(1)، وأصبــح الفيــس بــوك بذلــك 

شــبكة تفاعليــة اســتطاعت إيجــاد مجتمــع افتراضــي يعــد األكبــر فــي التاريــخ البشــرى(2). 
ويعــد الفيــس بــوك مــن أكثــر مواقــع التواصــل االجتماعــي انتشــاًرا وبذلــك يتهــم بأغلــب االنتقــادات 
الموجــه لهــا والتــي تتهمــه بالتأثيــر الســلبي والمباشــر علــى المجتمــع األســرى والمســاهمة فــي انهيــاره، 
فاألســرة تواجــه العديــد مــن التحديــات االجتماعيــة التــي قــد تهــدد منظومــة القيــم والعــادات الســائدة 
فــي المجتمــع وتنــال مــن أطفــال اليــوم وشــباب الغــد حيــث إن األســرة الســوية هــي أســاس المجتمــع 
الصالــح، والســبيل األول لتكويــن األســرة هــو نظــام الــزواج، وكان أولــى االهتمــام بذلــك العاقــة 
الزوجيــة فــإن تطــور العاقــة واســتمرارها مرتبــط بمــدى اإلشــباع والرضــا الــذي تحققــه هــذه العاقــة 
لــكا الطرفيــن، ويوجــد أعــداد ليســت بالقليلــة مــن األزواج الذيــن يقومــون باللجــوء إلــى العاقــات 
العاطفيــة عبــر الفيــس بــوك ومــا تظهــره مــن حميميــة ممــا نتــج عــن ذلــك ظهــور ظواهــر جديــدة تســمى 
بإدمــان الفيــس بــوك والعزلــة االجتماعيــة واالنفصــال العاطفــي وأرامــل اإلنترنــت، تلــك الظواهــر كانــت 
بدايــة لظهــور مشــاكل خاصــة بالخيانــة اإللكترونيــة والتحــرش اإللكترونــي والتــي أثــرت بشــكل ملحــوظ 
علــى الحيــاة الزوجيــة فقــد يحــدث طــاق أو قــد تســتمر العاقــة الزوجيــة ويتخللهــا الشــك وتكثــر 

الخافــات الزوجيــة وتــؤدى بهــم إلــى الطــاق فــي نهايــة األمــر.
فالخافــات الزوجيــة قــد ال يكــون ســببها فــي األصــل الفيــس بــوك ولكــن يلجــأ إليــه األزواج لكســر 
الملــل والرتابــة فــي الحيــاة الزوجيــة وللهــروب مــن تلــك الخافــات، ولكــن النتيجــة فــي غايــة الخطــورة 
إذ نجــد أن االنخــراط فــي عالــم الفيــس بــوك يحقــق الحريــة والســرية فــي قــول وفعــل مــا يريدونــه، فيقــع 
األزواج فــي تحكــم وســيطرة الفيــس بــوك عليهــم حيــن يذكــروا تفاصيــل وبيانــات شــخصية ويوميــة 

متاحــة للجميــع وهــذا خــرق واضــح للخصوصيــة.
 لكــن إذا اســتطعنا القــول قــد يعــاب علــى الوســيلة بكثيــر مــن الســلبيات ولكــن يعــاب أكثــر علــى مــن 
يســتخدمها وال ينفــك مــن اســتخدامها وهنــا تكمــن الخطــورة فــي التعــرض بكثافــة لموقــع الفيــس بــوك 
ومــا يحتويــه علــى مــواد إباحيــة وســهولة نشــر الصــور ومــا يكتــب عنهــا مــن تعليقــات، لــذا وجــب 
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علينــا االهتمــام بالمجتمــع االفتراضــي الــذي يخلقــه الفيــس بــوك ومــا يعبــر عنــه مــن مشــاعر إنســانية 
حيــة مثــل مــا يعيشــه األزواج فــي مجتمعهــم الحقيقــي.

مشكلة الدراسة:-
تتحــدد مشــكلة الدراســة فــي معرفــة العاقــة بيــن اســتخدام الزوجيــن للفيــس بــوك ومــدى الرضــا 
عــن الحيــاة الزوجيــة، ومــدى اإلشــباعات المتحققــة مــن ذلــك االســتخدام. وناقشــت الدراســة عــدًدا 
بــوك،  الفيــس  )إدمــان  مثــل  تأزمهــا  فــي  دوًرا  بــوك  للفيــس  كان  التــي  الزوجيــة  المشــكات  مــن 
التحــرش اإللكترونــي، اضطرابــات الحيــاة الزوجيــة، الخيانــة اإللكترونيــة(، وذلــك فــي ضــوء نظريــة 

واإلشــباعات. االســتخدامات 
أهمية الدراسة:-

تتمثل أهمية هذه الدراسة في ضوء ما يلي:
بلــغ 34.5مليــون  فــي مصــر  بــوك  الفيــس  إلــى أن عــدد مســتخدمي  تشــير اإلحصائيــات   -1
التــي اهتمــت  نــدرة األبحــاث  المجــال، مــع  بهــذا  الباحثيــن  مســتخدم ممــا يزيــد مــن اهتمــام 

بــوك. للفيــس  األزواج  باســتخدام 
2- تنبــع األهميــة التربويــة لهــذه الدراســة مــن الحفــاظ علــى العاقــات االجتماعيــة باألســرة مــن 
خطــورة تأثيــر الفيــس بــوك عليهــا، فقــد يهــدد كيــان األســرة التــي هــي البنيــان االجتماعــي 
األساســي فــي المجتمــع، فهــي أول بيئــة تتلقــى الطفــل ويتشــرب مــن خالهــا قيــم وعــادات 
مجتمعــه، فالــزواج وتكويــن اآلســر هــو اإلطــار الــذي شــرعة اهلل ليســتمر النــوع البشــرى وتتــم بــه 

خافــة اهلل علــى األرض.
3- تتأتــى األهميــة المجتمعيــة لهــذه الدراســة فــي تلبيــة الفيــس بــوك للحاجــات االجتماعيــة، حيــث 
أصبــح موقــع الفيــس بــوك وســيلة للتفاعــل االجتماعــي الــذي يســاعد علــى توســيع العاقــات 
وتعميقهــا، حتــى تــم اللقــاء وجهــا لوجــه. فلــه تأثيــر ســلبي علــى األفــراد ممــا أدى إلــى انعــزال 
الفــرد عــن واقعــه الحقيقــي، كمــا أنــه يعطــي االتصــال اإللكترونــي عبــر الفيــس بــوك الحريــة 
شــبه التامــة دون قيــد أو تكلــف ،إضافــة إلــى قدرتــه علــى مســاعدة األفــراد علــى بنــاء عاقــات 
تلــك الموجــودة فــي اتصاالتهــم  وصداقــات اجتماعيــة تتســم باإليثــار والغيريــة ال تقــل عــن 

الشــخصية)3(. 
الدراسات السابقة:

تــم تقســيم الدراســات الســابقة إلــى دراســات عربيــة، ودراســات أجنبيــة، كمــا تــم تقســيم الدراســات 
العربيــة إلــى محوريــن دراســات خاصــة باســتخدامات اإلنترنــت بصفــة عامــة واســتخدامات مواقــع 

التواصــل االجتماعــي بصفــة خاصــة، ودراســات خاصــة بالرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة. 
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أوال: الدراسات العربية:-
دراسات خاصة باستخدامات اإلنترنت بصفة عامة واستخدامات مواقع التواصل االجتماعي: 

خلصــت دراســة أحــام بوهــال )2016((4) إلــى الكشــف عــن تأثيــر اســتخدام شــبكة اإلنترنــت 
علــى العاقــات األســرية الجزائريــة، فقــد كان لهــا تأثيــر علــى العاقــة األســرية والعاقــة الزوجيــة، 
اســتخدام  كثــرة  بســبب  علــى وجــود خافــات زوجيــة  أكــدوا  الدراســة  عينــة  مــن  إن %60  حيــث 

اإلنترنــت. كمــا أوضــح 35% مــن العينــة أن اإلنترنــت أســهم إلــى حــدا مــا فــي تفــكك األســرة. 
وكشــفت دراســة هشــام البرجــى )2015(( 5)عــن وجــود تأثيــرات ســلبية لمواقــع شــبكات التواصــل 
االجتماعــي علــى عاقــة المبحــوث مــن األبنــاء بأســرته بســبب تقليلهــا للحــوار الشــخصي التفاعلــي 
بيــن أفــراد األســرة مــع استســهال الحــوار عبــر هــذه الشــبكات االجتماعيــة داخــل المنــزل حيــث جــاءت 
بنســبة 65.2%. وكشــفت دراســة حنــان الشــهرى )2014((6( عــن اآلثــار اإليجابيــة والســلبية 
الناتجــة عــن اســتخدام موقــع الفيــس بــوك وتويتــر حيــث إن أغلــب المبحوثــات اســتخدمن مواقــع 
التواصــل لتعزيــز عاقــات الصداقــة القديمــة بنســبة 3.73 %، وأن70% اســتخدمن مواقــع التواصــل 
االجتماعــي لتقويــة الروابــط العائليــة، كمــا تبيــن أيًضــا أن الســتخدام الفيــس بــوك وتويتــر العديــد 
مــن اآلثــار اإليجابيــة أهمهــا االنفتــاح الفكــري والتبــادل الثقافــي، فيــم جــاء قلــة التفاعــل األســري أحــد 
أهــم اآلثــار الســلبية. بينمــا كشــفت دراســة عبــد الكريــم ســعودي)2014()7( عــن وجــود عاقــة 
ســلبية دالــة إحصائيــا بيــن إدمــان الفيــس بــوك والتوافــق األســري. كمــا أثبتــت دراســة ســماح أحمــد 
)2013()8( أن الفيــس بــوك يهــدد اســتقرار الحيــاة األســرية ويــؤدي إلــى الوحــدة والعزلــة االجتماعيــة 
بنســبة 49.5%، وتفســر الباحثــة بــأن العاقــة الزوجيــة بيــن الطرفيــن تتأثــر بســبب إهمــال الزوجــة 
للطــرف اآلخــر واندفــاع كل أحاسيســها اتجــاه الكمبيوتــر فتتفاقــم بينهــم المشــاكل بنســبة 65.75 
العاطفــي  الهــروب  بــوك يوفــر نوعــا مــن  الفيــس  التعامــل مــع  الباحثــة أن  تــرى  % مئويــة، كمــا 
والعقلــي بنســبة 55.25 %، وأظهــرت النتائــج وضــوح وصراحــة الزوجــة بخصــوص كل مــا يتعلــق 
بيــن  العاقــة  العزيز)2013()9(عــن  ناديــة عبــد  بنســبة 42.5 %. وكشــفت دراســة  بصفحتهــا 
العوامــل الشــخصية ) االنبســاطية – العصابيــة – االنفتــاح – الطيبــة – اليقظــة ( واالتجــاه نحــو 
العاقــات العاطفيــة نحــو اإلنترنــت،، وتوصلــت النتائــج إلــى وجــود عاقــة بيــن كل مــن االنبســاط 
والعصابيــة والطيبــة نحــو العاقــة العاطفيــة عبــر اإلنترنــت، ولــم توجــد فــروق فــي بعــد االنفتــاح، 
ويمكــن التنبــؤ بالعاقــات العاطفيــة عبــر اإلنترنــت عــن طريــق درجــات العينــة علــى أبعــاد العصابيــة 
واالنبســاطية والطيبــة. وكشــفت دراســة نعمــة عنانــي)2013( )10( عــن اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن 
ارتيــاد األزواج والزوجــات لغــرف الدردشــة وأثرهــا فــي التفــكك األســري. وأثبتــت نتائجهــا أنــه كلمــا 
تقدمــت التكنولوجيــا زادت طــرق الخيانــة الزوجيــة، أمــا عــن دوافــع اســتخدام األزواج والزوجــات 
الســتخدام اإلنترنــت فأثبتــت نتائــج الدراســة أن الهــروب مــن الملــل والمشــاكل الشــخصية والخافــات 
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الزوجيــة كان الدافــع األساســي لاســتخدام، يليــه تحســين الحالــة المزاجيــة، ثــم معرفــة أشــخاص جــدد 
وثقافــات جديــدة، ثــم أكات جديــدة وموضــة بالنســبة للزوجــات ثــم تبــادل عمليــات بيــع وشــراء عــن 
طريــق اإلنترنــت. وخلصــت دراســة علــى نجــادات)2012()11( إلــى التعــرف علــى اســتخدامات 
األســرة األردنيــة لشــبكة الفيــس بــوك ودوافــع هــذه االســتخدامات واإلشــباعات المتحققــة منهــا مــن 
خــال اســتخدام المتزوجــات العامــات فــي جامعــة اليرمــوك للفيــس بــوك، حيــث تفوقــت الدوافــع 
الطقوســية عــن الدوافــع النفعيــة. وكشــفت دراســة أشــرف جــال حســن )2009()12(عــن وجــود 
عاقــة ارتبــاط ســلبية بيــن معــدل اســتخدام المواقــع االجتماعيــة ومســتوى التفاعــل االجتماعــي بيــن 
األفــراد، كمــا يميــل األفــراد الســتخدام أكثــر مــن بريــد إلكترونــي حتــى ال يكشــف عــن هويتهــم عــن 
الدخــول للمواقــع االجتماعيــة ممــا أدى إلــى انخفــاض تفاعلهــم االجتماعــي. وتوصلــت دراســة هبــه 
ربيع)2009()13(إلــى أهــم الدوافــع والســمات الشــخصية والديموجرافيــة المنبئــة بالخيانــة الزوجيــة 
علــى اإلنترنــت، وقــد تمثلــت عينــة الدراســة فــي عــدد مــن األزواج والزوجــات الذيــن يســتخدمون 
اإلنترنــت بهــدف التواصــل مــع الجنــس اآلخــر وتكويــن عاقــات بديلــة لعاقاتهــم الزوجيــة. وتوصلــت 
دراســة جمعــة الزهيــري )2007()14( إلــى مشــكات العاقــات االجتماعيــة لطــاب المرحلــة الثانويــة 
مســتخدمي شــبكة المعلومــات الدوليــة، والتــي تمثلــت فــي اإلحســاس بالعزلــة االجتماعيــة، ومشــكات 
نفســية متمثلــة فــي إدمــان اإلنترنــت، ومشــكات أخاقيــة متمثلــة فــي الدخــول إلــى المواقــع اإلباحيــة، 
ومــن المشــكات القوميــة ضعــف االنتمــاء. وتوصلــت دراســة إلهــام العويضــي )2004()15( إلــى 
أن 27.8% مــن األزواج و38.2% مــن الزوجــات يشــعرن أحيانــا بضيــق النشــغال الطــرف اآلخــر 
باســتخدام الشــبكة وعــن التقصيــر فــي أداء الواجبــات تجــاه األســرة بســبب اســتخدام اإلنترنــت. فــي 
حيــن أشــارت 71.4%مــن الزوجــات أن تأثيــر اســتخدام األزواج هــو تأثيــر ســلبي، ويمكــن القــول أن 
ذلــك يعــود إلــى مــا قــد يســببه اســتخدام الشــبكة مــن انشــغال الــزوج بهــا عــن أفــراد األســرة ممــا يؤثــر 
علــى معاملتــه لهــم وعلــى تبــادل الحــوار فيــم بينهــم. وبينــت النتائــج أن اســتخدام اإلنترنــت قــد أثــر 

علــى العاقــة بيــن الزوجيــن.
الدراسات الخاصة بالرضا عن الحياة الزوجية:- 

أثبتــت دراســة فطيمــة ونوغــي )2014()16( أن لســوء التوافــق الزوجــي أثــر فــي تكويــن الميــل 
إلــى مــرض االكتئــاب، والتوهــم، والهســتيريا لــدى المــرأة حيــث وجــد اكتئــاب للمــرأة غيــر المتوافقــة 
زواجيــا بنســبة96.15%، كمــا أكــدت علــى أن المــرأة العاملــة فــي المجتمــع الجزائــرى أكثــر عرضــة 
دراســة  وأثبتــت  نســبة %61.53.  أعلــى  ســجلت  حيــث  أدوارهــا  لتعــدد  الزواجــي  التوافــق  لســوء 
إينــاس الســليمي )2011()17( وجــود عاقــة ارتباطيــة موجبــة بيــن بعــض المتغيــرات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة لألســرة وكل مــن أبعــاد الــدور االقتصــادي لربــة األســرة العاملــة، ومحــاور التوافــق 
الزواجــي. وبينــت نتائــج دراســة عثمــان صالــح عبــد المحســن )2000()18( األبعــاد األكثــر تأثيــرا 
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علــى التوافــق بيــن الزوجيــن تكــون علــى الترتيــب: البعــد النفســي76%، البعــد األخاقــى%66.5، 
البعــد الشــخصي 56.5%، البعــد االجتماعــي 56.5%، البعــد الثقافــي 50.8%، حيــث إن البعــد 
األخاقــي يؤثــر تأثيــر ملحوظــا عــن تأثيــر البعــد المــادي علــى التوافــق بيــن الزوجيــن، وأن البعــد 

الثقافــي لــه تأثيــر واضــح علــى التوافــق بيــن الزوجيــن.
ثانيا: الدراسات األجنبية:-

توصلــت دراســة أمبــر نيكــول ادمــس Amber Nicole Adams )2017()19( إلــى أن 
46% مــن أفــراد العينــة لــم يشــتركوا فــي الخيانــة عبــر مواقــع التواصــل اإللكترونــي و28% حاولــوا 
االشــتراك فــي الخيانــة و26% اشــتركوا بالفعــل فــي الخيانــة. كمــا أكــدت النتائــج 79% مــن المشــاركين 
فــي الخيانــة عبــر اإلنترنــت هــم 30 ســنة مــن العمــر وكبــار الســن. وأوضحــت دراســة أندريــه إفســيك 
Andrea Evasiuk )2016()20( تأثير شــبكات التواصل االجتماعي خاصة الفيس بوك على 
العاقــات الرومانســية الحاليــة ومــا ينتــج عنهــا مــن ســعادة أو غيــرة حيــث إن 64% مــن العينــة أفــادوا 
بأنهــم فــي عاقــة خطيــرة مــع شــركائهم ويغــارون علــى شــركائهم و54.3% مــن العينــة أفــادوا أنهــم 
متزوجيــن وال يغــارون علــى شــركائهم. هــذه النتائــج تشــير إلــى أن الرضــا فــي العاقــة يــؤدي دوًرا فــي 
تأثيــر اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي لألفــراد الســعيدة واألفــراد الغيــورة، وأفــاد 61.3% مــن 
العينــة أنهــم يراقبــوا كل مــا ينشــرهم شــركائهم علــى الفيــس بــوك، وتوصلــت النتائــج إلــى أن 75% مــن 
العينــة فــي الشــعور بالســعادة فــي أنهــا تتأثــر كثيــرا بعــد اســتخدام الفيــس بــوك و57.1% أفــادوا أنهــم 

بعــد قــراءة تعليقــات شــركائهم علــى صفحتهــم الشــخصية فأنهــم يشــعروا بالغيــرة.
وكشــفت دراســة زاكــرى اى.كارتــر  ZackeryA. Carter )2015( )21(عــن اآلثــار الســلبية 
العاطفيــة التــي تعانــي منهــا الزيجــات ممــا يــؤدي إلــى االنفصــال أو الطــاق، حيــث إن تواصــل 
األزواج عبــر الفيــس بــوك مــع الجنــس اآلخــر يجعلهــم يكشــفون عــن أســرارهم الشــخصية فتنتقــل مــن 
مشــاكل تافهــة تتحــدث عــن تربيــة األطفــال، وعيــوب العمــل، وغيرهــا إلــى مواضيــع أكثــر خطــورة 
تعبــر عــن مســائل شــخصية ومناقشــة القضايــا الجنســية، وهــذه المواضيــع قــد تــؤدي إلــى المقابلــة 
 )22()2014( Melissa Ann Johnson وجهــا لوجــه. وأثبتــت دراســة ميليســا انــا جوهنســون
أن االتصــاالت اليوميــة الســلبية علــى الفيــس بــوك تشــعر العينــة بمزيــد مــن الوحــدة اليوميــة والحالــة 
المزاجيــة اإليجابيــة منخفضــة. والحالــة المزاجيــة الســلبية أعلــى، والرضــا اليومــي والتقــارب العاطفــي 
أقــل. وتوصلــت دراســة جيســيكا جوزيــر Jessica guthier)2012()23( أن معــدالت الخيانــة 
المتوســطة للنســاء أعلــى مــن الرجــال فــي كل الســلوكيات، كمــا أشــارت النتائــج أن كبــار الســن 
هــم أعلــى معــدل لســلوكيات خيانــة الشــريك وزيــارة المواقــع اإلباحيــة عــن صغــار الســن، وتوصلــت 
النتائج إلى أن االرتباط بشــخص يشــترط النظر إلى نشــاط شــريكه على اإلنترنت ويمكن على هذا 
أن يصبــح مصــدرا لتوتــر العاقــة، كمــا بينــت النتائــج طرقــا لاتصــال عبــر اإلنترنــت حيــث إن %66 
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مــع شــخص عشــوائي، 64% طلــب المشــورة مــن شــخص مــا علــى اإلنترنــت، 54% زيــارة المواقــع 
اإلباحيــة، 57% مشــاهدة المــواد اإلباحيــة علــى شــبكة اإلنترنــت، 47% دردشــة مــع شــخص ال 
تعرفــه فــي الحيــاة الحقيقيــة، وظهــرت أعمــال أيًضــا تعطــي بشــكل خــاص درجــات عاليــة مــن الخيانــة 
كإرســال صــور مثيــرة ومحادثــات بعــد محتواهــا جنســي يتــم مناقشــاتها بطريقــة جذابــة اتجــاه اآلخريــن. 
وكشــفت دراســة لينيســا إم. ويليمــز lynessa M Williams )2012()24( عــن الســلوكيات 
الغيــر الئقــة المتبادلــة علــى الفيــس بــوك حــول العاقــات الرومانســية: 30% تفاصيــل جنســية ،%13 
مشــاحنات، 5% معلومــات ســرية بيــن الشــركاء ،4% صــور حميميــة. فــإن 75% مــن العينــة ليــس 
عندهــم كلمــة الســر الخاصــة بالفيــس بــوك الشــخصى لشــركائهن و20% عندهــم كلمــة الســر و%4 
أحــد األطــراف عنــده كلمــة الســر للفيــس بــوك الخــاص بشــريكه و1% الطرفيــن عندهــم كلمــة الســر 
الخاصــة بــكل منهمــا. وأوضحــت النتائــج عــن مــدى دور الفيــس بــوك فــي تفــكك العاقــات، حيــث إن 
نســبة 20% مــن العينــة شــعروا أن الفيــس بــوك انعكــس إيجابيــا علــى عاقتهــم بالمقارنــة ب %21 
شــعروا أن لهــم تأثيــر ســلبي علــى عاقاتهــم وأغلبيــة العينــة 60% ال يشــعرون بــأن الفيــس بــوك لــه 

أى تأثيــر علــى عاقاتهــم.
وخلصــت دراســة ألــج ســولياكايت Alge Suliakaite )2009()25( إلــى أن الخيانــة الزوجيــة 
علــى اإلنترنــت شــكل خطيــر مــن أشــكال الخيانــة التــي تشــير إلــى االنخــراط فــي العاقــات الحميمــة 
عبــر اإلنترنــت. وأشــارت النتائــج إلــى وجــود ثاثــة عناصــر مــن الخيانــة: الخيانــة الجنســية، الخيانــة 
العاطفيــة، المــواد اإلباحيــة. فالغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين 94.8% لديهــم اتصــال باإلنترنــت 
فــي المنــزل. و67.3 لديهــم معــارف علــى اإلنترنــت، وأشــار 51.5% بــأن لديهــم عاقــة عاطفيــة 
قابلــت  أنهــا  إلــى  أشــارت  المشــاركين %80.7  اإلنترنــت. وغالبيــة  بــه علــى  التقــى  مــع شــخص 
 Beatrizliaــا إفيــا ميلهــام الشــخص الــذي التقــت بــه علــى اإلنترنــت. وأظهــرت دراســة بيتريزلي
Avila Mileham )2003()26( أن90%من المشــاركين يشــاركون في اإلثارة الجنســية باســتخدام 
تكنولوجيــا الكمبيوتــر مــن خــال محــاكاة الواقــع االفتراضــي أو عــن طريــق تبــادل الرســائل مــع 
فــي  إلــى أن األفــراد المتزوجيــن يشــاركون  شــخص آخــر عبــر اإلنترنــت، حيــث تشــير الدراســة 
الدردشــة مــن أجــل إيجــاد عاقــات متبادلــة خــارج نطــاق الــزواج وبهــذا تشــير إلــى وجــود خيانــة علــى 
اإلنترنــت. وأثبتــت دراســة ســاندرا دالنــي شــتاينSandra Dalene Stein)2002()27( علــى 
وجــود 113حالــة خيانــة علــى اإلنترنــت منهــم72% مــن أفــراد العينــة فــي عاقــة ملتزمــة و%20 
منفصليــن و7.9% مطلقيــن. و73.7% مــن مســتخدمي اإلنترنــت لديــه مشــاكل فــي التواصــل مقارنــة 
ب 57% مــن الشــركاء، وقــد شــهدت مشــاكل فــي العاقــات الحميميــة ل65.8%. حيــث إن ســلوك 
المســتخدم يختلــف فــي الخيانــة التقليديــة عــن خيانــة اإلنترنــت بســبب عــدم وجــود اتصــال جســدي 

بالدرجــة األولــى.
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التعليق العام على الدراسات السابقة:
- ركزت الدراســات العربية على اســتخدامات اإلنترنت بصفة عامة واســتخدامات مواقع التواصل 
االجتماعــي بصفــة خاصــة وتأثيراتهــا المختلفــة علــى الحيــاة االجتماعيــة واألســرية مــن ســوء 
التوافــق الزواجــي، التوافــق الزواجــي باعتبــاره مقيــاس للرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة، وتناولــت 
الدراسات األجنبية دراسة دور الفيس بوك في العاقات الرومانسية، وتدخل الحميمية الرقمية 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وخيانــة اإلنترنــت وارتباطهــا بالعاقــات الرومانســية، وبقــاء 
العاقــة والفيــس بــوك، واإلفصــاح الذاتــي واســتخدام إعــدادات الخصوصيــة فــي الفيــس بــوك، 
والخيانــة فــي غــرف الدردشــة علــى اإلنترنــت، والخيانــة الزوجيــة علــى اإلنترنــت، والعاقــات 

الحميميــة التــي يتوســطها الكمبيوتــر. 
- لــم تتنــاول الدراســات الســابقة عاقــة اســتخدام الزوجيــن للفيــس بــوك والرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة 

واإلشــباعات التــي تحققــت مــن ذلــك االســتخدام ومــن ثــم تتضــح أهميــة إجــراء هــذه الدراســة.
- يوجــه الزوجــان انتقــادات عديــدة الســتخدام شــركائهم للفيــس بــوك بصفــة عامــة وأصبحــت تلــك 
القضيــة تهــم جميــع أفــراد المجتمــع لذلــك يجــب إجــراء المزيــد مــن الدراســات لمعرفــة كيفيــة تقليــل 

تلــك االنتقــادات الموجــه لــه.
تساؤالت الدراسة: 

  تهدف الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
1- ما الدوافع التي يسعى إليها الزوجين لتحقيقها من خال استخدام الفيس بوك؟

2- ما اإلشباعات المتحققة من استخدام الزوجين للفيس بوك؟
3- ما مدى تأثير استخدام الفيس بوك على العاقة العاطفية بين الزوجين؟ 

4- ما أسباب اهتمام اآلخرين بإقامة عاقات عاطفية على الفيس بوك؟
5- ما مدى إدمان الزوجين للفيس بوك؟

6- ما مدى الصدق والصراحة مع شريكة / شريك الحياة حول ما ينشره على الفيس بوك؟
7- ما مدى تعرض الزوجين للتحرش اإللكتروني عبر الفيس بوك؟
8- ما مدى تعرض الزوجين للخيانة اإللكترونية عبر الفيس بوك؟

9- ما مدى تعرض الزوجين الضطرابات الحياة الزوجية عبر الفيس بوك؟
10- ما مدى القرب بين الزوجين؟

11- ما مدى الرضا عن الحياة الزوجية؟
فروض الدراسة: 

1- توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتخدام الزوجيــن للفيــس بــوك ومــدى الرضــا عــن 
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الحيــاة الزوجيــة.
2- توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن إدمــان الزوجيــن للفيــس بــوك ومــدى الرضــا عــن الحيــاة 

الزوجية.
3- توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن دوافــع اســتخدام األزواج للفيــس بــوك واإلشــباعات 

المتحققــة مــن ذلــك االســتخدام.
4- توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن معــدل االســتخدام، ومعــدل إدمــان الزوجيــن للفيــس 
بــوك والخصائــص الديموجرافيــة لهمــا )النــوع - الفــارق العمــري بيــن الزوجيــن - العمــر عنــد 

الــزواج - مــدة الــزواج - المســتوى التعليمــي - العمــل - المســتوى االقتصــادي (.
5- توجــد عاقــة دالــة إحصائيــا بيــن الصــدق والصراحــة مــع شــريك الحيــاة حــول مــا ينشــره علــى 

الفيــس بــوك والرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة.
6- توجــد عاقــة دالــة إحصائًيــا بيــن اإلفصــاح عــن البيانــات الشــخصية والرضــا عــن الحيــاة 

الزوجيــة.
ــا بيــن اســتخدام الزوجيــن للفيــس بــوك وكل مــن المتغيــرات اآلتيــة  7- توجــد عاقــة دالــة إحصائًي

)الخيانــة اإللكترونيــة - التحــرش اإللكترونــي - اضطرابــات الحيــاة الزوجيــة (.
8- توجــد عاقــة دالــة إحصائًيــا بيــن إدمــان الزوجيــن للفيــس بــوك وكل مــن المتغيــرات اآلتيــة 

)الخيانــة اإللكترونيــة - التحــرش اإللكترونــي - اضطرابــات الحيــاة الزوجيــة (.
9- توجــد عاقــة دالــة إحصائًيــا بيــن القــرب بيــن الزوجيــن وكل مــن الرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة 

واســتخدام الفيــس بــوك.
اإلطار النظري المستخدم في الدراسة: 

بدراســة  العشــرين  القــرن  مــن  األربعينيــات  خــال  واإلشــباعات  االســتخدامات  نظريــة  بــدأت 
االتصــال الجماهيــري دراســة وظيفيــة منتظمــة، وأصبحــت بذلــك تهتــم بدراســة العاقــة بيــن الجماهيــر 
ووســائل اإلعــام، وقديمــا كان ينظــر إلــى الجمهــور علــى أنــه عنصــر ســلبي غيــر فعــال، وحديثــا 
أشــارت نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات إلــى الجمهــور النشــط الــذي يتســم باإليجابيــة فيختــار 
بــإدراك ووعــي مــن بيــن وســائل اإلعــام الوســيلة التــي يرغبــون فــي التعــرض إليهــا، ونــوع المضمــون 
الــذي يلبــي احتياجاتهــم النفســية واالجتماعيــة، ويؤخــذ فــي االعتبــار عــدد مــن المفاهيــم الخاصــة 
بالجمهــور مثــل القيــم، والمعتقــدات واالحتياجــات والدوافــع، تلــك العوامــل التــي تؤثــر علــى ســلوكه 

أثنــاء التعــرض لوســائل اإلعــام(28).
وتطــورت نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات مــن خــال عــدة مراحــل بدأتهــا بدراســات الزرســفيلد 
وهيرتــا هيرتــزوج عــام 1940 ثــم طورهــا الياهــو كاتــز وبلومــر عــام 1970 وتشــكلت بذلــك أســس 
النظريــة، والتــى ركــزت علــى االحتياجــات النفســية واالجتماعيــة التــي تنبــع مــن تعامــل األفــراد مــع 
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وســائل اإلعــام(29). وظهــرت بعــد ذلــك دراســات بالمجريــن ووينــدال التــي ربطــت بيــن اســتخدام الفــرد 
لوســائل اإلعام واإلشــباعات المتوقعة بالمقارنة باإلشــباعات التي تحققت بالفعل، ثم برز تطوران 

أساســيان ســاعدا علــى إحيــاء النظريــة(30):-
التطــور األول: تــم تقســيم عاقــات الجمهــور مــع وســائل اإلعــام إلــى مجموعــة مــن المفاهيــم 

لهــم. تحقيــق اإلشــباعات  ســاعدت علــى 
التطور الثاني: يوضح كيف يستخدم الجمهور وسائل اإلعام إلشباع احتياجاتهم.

مجتمع وعينة الدراسة:-
الجنســين ) زوج –  مــن كل  بــوك  للفيــس  المســتخدمين  مــن األزواج  البحــث  تكــون مجتمــع 
زوجــة) بمحافظــة دميــاط، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى عينــة عمديــة بلــغ حجمهــا 400 مبحوثــا مــن 
مســتخدمي الفيس بوك وأيضا أزواج بمحافظة دمياط تم تقســيمهما ل )192زوج، و208 زوجة(.

جدول )1( خصائص عينة الدراسة
النسبةالتكرارالمتغيرات

ذكورالنوع
إناث

192
208

%48
%52

العمر

أقل من 20
30 – 20
40 – 31
50 -41
51 فأكثر

7
128
128
75
62

%1.8
%32
%32

%18.8
%15.4

عمر شريك الحياة

أقل من 20
30 – 20
40 – 31
50 -41
51 فأكثر

13
128
115
87
57

%3.2
%32

%28.8
%21.8
%14.2

العمر عند الزواج
أقل من 20
30 – 20
40 – 31
41 فأكثر

65
303
29
3

%16.2
%75.8
%7.2
%0.8

مدة الزواج

1 – 5 سنوات
6 – 10 سنوات
11- 15 سنة
16- 20 سنة

أكثر من 20 سنة

118
87
59
57
79

%29.5
%21.8
%14.8
%14.2
%19.7

المستوى التعليمي

أقل من المتوسط
متوسط

فوق المتوسط
تعليم جامعي
دراسات عليا

13
91
50

184
62

%3.2
%22.8
%12.5
%46

%15.5

المستوى التعليمي للشريك

أقل من المتوسط
متوسط

فوق المتوسط
تعليم جامعي
دراسات عليا

24
90
48

201
37

%6
%22.5
%12

%50.2
%9.3

المستوى االقتصادي
منخفض
متوسط
مرتفع

136
157
107

%34
%39.2
%26.8
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نوع ومنهج الدراسة:ـ
تعتمد الدراســة على منهج المســح االجتماعي بوصفه أحد األســاليب المســتخدمة في الدراســات 

الوصفيــة وذلــك لوصــف العاقــة بيــن اســتخدام الزوجيــن للفيــس بــوك والرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة.
أدوات جمع البيانات:-

تــم تجميــع بيانــات هــذه الدراســة مــن خــال صحيفــة اســتبيان اشــتملت علــى عــدد مــن األســئلة 
المقننــة والتــي قســمت إلــى جزأيــن كمــا يلــي:

1- البيانــات األوليــة للدراســة: اشــتمل هــذا الجــزء على15ســؤاال، وتــم قيــاس عــدد مــن المتغيــرات 
الديموجرافيــة. 

2- العاقــة بيــن اســتخدام الزوجيــن للفيــس بــوك والرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة ومــن خالهــا يمكــن 
التحقــق مــن فــروض الدراســة.

صدق المقاييس:
قامــت الباحثــة بإعــداد اســتمارة االســتبيان بعــدد مــن األســئلة المقننــة الختبــار صــدق المبحــوث، 
وتــم عرضهــا علــى الســادة المحكميــن مــن أســاتذة اإلعــام، والعلــوم النفســية والتربويــة، ووضعــت 
االســتمارة في شــكلها النهائي بعد القيام بعمل التعديات بناًء على آراء الســادة المحكمين)1(، وهذا 
مــا يمثلــه الصــدق الظاهــري الــذي يعتمــد علــى صــدق المقيــاس الــذي وضــع بالفعــل ليقيــس مــا يــراد 

قياســه وفقــا لألهــداف والفــروض التــي وضعتهــا الباحثــة.
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

تم استخدام برنامجspss  وذلك للجوء إلى المعامات والمعالجات اإلحصائية التالية:
1- استخدام التكرارات البسيطة والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد مجتمع الدراسة.

2- استخدام المتوسطات الحسابية لبعض أسئلة االستبيان كما يلى:
أ- دوافع استخدام الفيس بوك واإلشباعات المتحققة منه.

ب- أسباب اهتمام اآلخرين بإقامة عاقات عاطفية على الفيس بوك.

)1( تم عرض صحيفة االستبيان على مجموعة الخبراء التالي أسماؤهم:

أ. د/ أسامة محمود زيدان        أستاذ العلوم التربوية والنفسية – كلية التربية النوعية - جامعة دمياط.
أ. د/ خالد صاح الدين حسن    أستاذ اإلذاعة والتليفزيون – كلية اإلعام – جامعة القاهرة.

د/ نشوى سليمان عقل            أستاذ مساعد بقسم اإلذاعة والتليفزيون- كلية اإلعام- جامعة القاهرة.
د/ شيرين محمد غاب           أستاذ مساعد العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية النوعية - جامعة دمياط.

د/ سعاد عبد الغفار              مدرس علم النفس- كلية التربية النوعية – جامعة دمياط.
د/ محمد أحمد فضل الحديدي    مدرس اإلعام التربوي- كلية التربية النوعية – جامعة دمياط.
د/ مروة محمد أحمد عوف       مدرس اإلعام التربوي- كلية التربية النوعية – جامعة دمياط.
د/ محمد سامي صبري سالم      مدرس اإلعام التربوي- كلية التربية النوعية – جامعة دمياط.
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ج- إدمان الزوجين للفيس بوك.
د- الصدق والصراحة مع شريك الحياة حول ما ينشر على الفيس بوك.

ه- التعرض للتحرش اإللكتروني عبر الفيس بوك.
و- الخيانة اإللكترونية.

ز- اضطرابات الحياة الزوجية.
ح- القرب بين الزوجين.

ط- الرضا عن الحياة الزوجية.
3- اختبار )ت( لدراسة الفروق بين المتوسطات الحسابية.

يجــاد معامــل االرتبــاط –  4- حســاب معامــل االنحــدار باســتخدام طريقــة المربعــات الصغــرى واإ
قيمــة ف- مســتوى المعنويــة- الخطــأ المعيــاري.

5- إيجــاد معامــل ارتبــاط بيرســون لدراســة العاقــة بيــن دوافــع اســتخدام الزوجيــن للفيــس بــوك 
واإلشــباعات المتحققــة منــه.

نتائج الدراسة:
 وفيما يلي نعرض ألهم نتائج الدراسة التحليلية، كما نعرض لنتائج اختبارات الفروض.

أوال: نتائج الدراسة التحليلية:
 تهدف الدراسة إلى التعرف على إجابة التساؤالت التي تجيب عن:

1- الدوافع التي يسعى الزوجين لتحقيقها من خال استخدام الفيس بوك.
2- اإلشباعات المتحققة من استخدام الزوجين للفيس بوك.

3- مدى تأثير استخدام الفيس بوك على العاقة العاطفية بين الزوجين. 
4- مدى إدمان الزوجين للفيس بوك.

5- مدى الصدق والصراحة مع شريكة / شريك الحياة حول ما ينشره على الفيس بوك.
6- مدى تعرض الزوجين للتحرش اإللكتروني عبر الفيس بوك.
7- مدى تعرض الزوجين للخيانة اإللكترونية عبر الفيس بوك.

8- مدى تعرض الزوجين الضطرابات الحياة الزوجية عبر الفيس بوك.
9- مدى القرب بين الزوجين.

10- مدى الرضا عن الحياة الزوجية.
 وفيم يلي عرض ذلك:
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1- دوافع استخدام الزوجين للفيس بوك:
نعــرض لــكل مــن الدوافــع النفعيــة والدوافــع الطقوســية التــي يســعى الزوجــان عينــة الدراســة لتحقيقهــا 

مــن خــال اســتخدام الفيــس بــوك.
أ- الدوافع النفعية: أظهرت النتائج أن أكثر الدوافع النفعية شــدة حســب المتوســط الحســابي 
وتدفــع الزوجيــن الســتخدام الفيــس بــوك ) دافــع التعــرف علــى األخبــار ومجريــات األمــور 
بمتوســط حســابي 3.52(، وأقــل الدوافــع النفعيــة شــدة )دافــع الثقافــة العامــة ودافــع مــن أجــل 
العمــل بمتوســط حســابي متســاوي قــدره 1.07 وهــذا مــا أفادتــه العينــة فــي اختيــار أخــرى 
تذكــر(، وتختلــف هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه ماجــد الزيــودى حيــث إن دافــع تكويــن 
صداقــات جديــدة احتــل المرتبــة األولــى بنســبة 38.4% )31(، ومــن خــال الجــدول اآلتــي 

تتضــح بقيــة اإلشــباعات النفعيــة:
جدول )2( الدوافع النفعية التي يسعى الزوجين إلى تحقيقها من استخدام الفيس بوك

قيمة ت المتوسطات االنحراف 
المعياري

مستوى 
المعنوية الدوافع النفعية

82.408 3.32 806.

000.

التعبير عن اآلراء

56.068 2.82 1.004 التعرف على أشخاص جدد

37.147 2.27 1.224 التعرف على أكالت جديدة

40.906 2.54 1.242 التواصل مع زوجي /زوجتي وأوالدي وأنا 
مسافر

32.820 1.80 1.098 تعلم مهارات حياتية جديدة كالخياطة والكروشيه

92.034 3.52 765. التعرف على األخبار ومجريات األمور

88.245 3.46 784. التواصل مع األقارب واألصدقاء

38.056 1.12 589. البحث عن المعلومات

47.927 1.07 445. الثقافة العامة

47.927 1.07 445. من اجل العمل

ب- الدوافــع الطقوســية: أوضحــت نتائــج الدوافــع الطقوســية التــي يســعى الزوجــان عينــة الدراســة 
إلى تحقيقها من اســتخدام الفيس بوك أن أهمها وأشــدها طبقا للمتوســط الحســابي دافع الترفيه 
والتســلية بمتوســط حســابي2.94، أمــا أقــل الدوافــع الطقوســية فــكان إقامــة عاقــات حميميــة 
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وعاطفيــة بمتوســط حســابي 1.57، وتتفــق تلــك النتيجــة مــع مــا توصــل إليــه بنــدر الحارثــي 
حيــث جــاءت التســلية والترفيــه مــن أهــم دوافــع اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي لــدى 

الشــباب الســعودي بمتوســط2.69. )32(
جدول )3(الدوافع الطقوسية التي يسعى الزوجين إلى تحقيقها من استخدام الفيس بوك

قيمة ت المتوسطات االنحراف المعياري مستوى
الدوافع الطقوسية المعنوية

56.368 2.94 1.042

000.

الترفيه والتسلية

32.614 1.82 1.119 التخلص من الفراغ العاطفي

30.459 1.57 1.031 إقامة عالقات حميمة وعاطفية

47.691 2.66 1.117 التخلص من الملل

49.758 2.66 1.067 لتمضية الوقت

49.672 2.71 1.092 تحسين الحالة المزاجية

56.836 2.89 1.016 عندما ال يوجد شيء آخر أفعله

- أشــارت نتائــج التحليــل اإلحصائــي إلــى وجــود عاقــة طرديــة بيــن الدوافــع الطقوســية وكل 
دمــان الزوجيــن للفيــس بــوك(، كمــا لــم توضــح نتائــج التحليــل  مــن )معــدل اســتخدام الفيــس بــوك، واإ
اإلحصائــي وجــود عاقــة دالــة إحصائيــا بيــن الدوافــع النفعيــة وكل مــن )معــدل اســتخدام الزوجيــن 
دمــان الزوجيــن للفيــس بــوك(، وهــذا يــدل علــى أن معــدل االســتخدام، ومعــدل اإلدمــان  للفيــس بــوك، واإ

ال يؤثــران علــى الدوافــع النفعيــة التــي يســعى الزوجــان لتحقيقهــا.
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شباعات استخدام الزوجين للفيس بوك على المتغيرات الديموجرافية جدول )4( انحدار كل من: دوافع واإ

المتغيرات 
المستقل

المتغيرات التابعة
)دوافع استخدام 
الزوجين للفيس 

بوك(

معامالت االنحدار 
غير المعيارية

                   SE((
B

مستوى 
المعنوية

معامل 
االرتباط
) ر (

معامل 
التحديد
) ر2 (

قيمة (ف)

النوع
-2.17     الدوافع النفعية

(0.365)0.0000.2920.08537.20

1.362    الدوافع الطقوسية
(0.543)0.0130.1250.0166.29

العمر
-0.363    الدوافع النفعية

(0.170)0.0490.0980.0103.89

-0.691    الدوافع الطقوسية
(0.250)0.0060.1370.0197.65

عمر شريك الحياة
0.140    الدوافع النفعية

(0.168)0.4040.0420.0020.697

-0.674    الدوافع الطقوسية
(0.245)0.0060.1370.0197.65

العمر عند الزواج
-0.727    الدوافع النفعية

(0.363)0.0460.1000.0104.01

-0.246    الدوافع الطقوسية
(0.537)0.6470.0230.0010.210

مدة الزواج
0.005    الدوافع النفعية

(0.124)0.9670.0020.0000.002

-0.372    الدوافع الطقوسية
(0.181)0.0410.1020.0104.22

المستوى التعليمي
0.358    الدوافع النفعية

(0.168)0.0340.1060.0114.55

0.381    الدوافع الطقوسية
(0.248)0.1250.0770.0062.36

المستوى التعليمي 
للشريك

0.192    الدوافع النفعية
(0.168)0.2540.0570.0031.31

0.405    الدوافع الطقوسية
(0.247)0.1010.0820.0072.70

عمل الزوجين
0.614    الدوافع النفعية

(0.296)0.0390.1030.0114.29

-0.149    الدوافع الطقوسية
(0.438)0.7340.0170.0000.116

المستوى 
االقتصادي

0.306    الدوافع النفعية
(0.239)0.2020.0640.0041.64

0.101    الدوافع الطقوسية
(0.352)0.7750.0140.0000.82

 Unstandardized Coefficients ( معامل االنحدار) القيم الرقمية هي قيم معامالت نموذج االنحدار الغير معيارية
 Ordinary وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى ،(Standard Error (SE وقيم الخطأ المعياري ، ((B

Least Square   (OLS), ودرجات الحرية=1, وحجم العينة (ن) = 400 مفردة. 
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- كمــا أشــارت النتائــج إلــى وجــود عاقــة دالــة إحصائيــا بيــن المتغيــرات الديموجرافيــة وبيــن دوافــع 
اســتخدام الزوجيــن للفيــس بــوك . ونعــرض ذلــك فيمــا يلــى:

توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن الدوافــع النفعيــة وكل مــن )النــوع، والعمــر، والعمــر عنــد 
الــزواج، المســتوى التعليمــي، عمــل الزوجيــن( كمــا لــم توضــح نتائــج التحليــل اإلحصائــي وجــود 
عاقة بين الدوافع النفعية وكل من )عمر شــريك الحياة، مدة الزواج، المســتوى التعليمي للشــريك، 
المســتوى االقتصــادي(. ولــم توضــح النتائــج وجــود عاقــة دالــة إحصائيــا بيــن الدوافــع الطقوســية وكل 
مــن )العمــر عنــد الــزواج، المســتوى التعليمــي، المســتوى التعليمــي للشــريك، المســتوى االقتصــادي( 
كمــا أوضحــت وجــود عاقــة بيــن الدوافــع الطقوســية وكل مــن )النــوع، العمــر، عمــر شــريك الحيــاة، 

مــدة الــزواج(. 
كمــا يتضــح بالنســبة للنــوع : أن الذكــور أكثــر اســتخداما للدوافــع الطقوســية عــن الدوافــع النفعيــة 
والعكــس صحيــح بالنســبة لإلنــاث، بالنســبة للعمــر: توجــد عاقــة عكســية بينــه وبيــن الدوافــع النفعيــة 
والطقوســية، بالنســبة لعمــر شــريك الحيــاة: توجــد عاقــة عكســية بينــه وبيــن الدوافــع الطقوســية 
بمعامــل انحــدار ســلبي)-0.674(، بالنســبة للعمــر عنــد الــزواج: توجــد عاقــة عكســية بينــه وبيــن 
الدوافــع النفعيــة بمعامــل انحــدار ســلبي)-0.727(، بالنســبة لمــدة الــزواج: توجــد عاقــة عكســية 
بينها وبين الدوافع الطقوســية بمعامل انحدار ســلبي)-0.372(، بالنســبة للمســتوى التعليمي: توجد 
عاقــة طرديــة بينــه وبيــن الدوافــع النفعيــة بمعامــل انحــدار موجــب)0.358(، بالنســبة لعمــل الزوجيــن 

توجــد عاقــة طرديــة بينــه وبيــن الدوافــع النفعيــة بمعامــل انحــدار موجــب )0.614(.
2- إشباعات استخدام الفيس بوك: 

وفيمــا يلــي عــرض ألهــم اإلشــباعات النفعيــة والطقوســية التــي يســعى الزوجيــن عينــة الدراســة 
لتحقيقهــا مــن خــال اســتخدام الفيــس بــوك.

أ- اإلشــباعات النفعيــة: توضــح النتائــج أن أكثــر الدوافــع النفعيــة شــدة والتــي تحققــت بالفعــل 
حســب المتوســط الحســابي هــي: التعــرف علــى األخبــار ومجريــات األمــور )المتوســط الحســابي 
3.50( وأقل الدوافع النفعية شــدة هي: تيســير أمور العمل )المتوســط الحســابي 1.07(، ومن 
خــال الجــدول اآلتــي تتضــح بقيــة اإلشــباعات النفعيــة.. وتتفــق تلــك النتيجــة مــع مــا توصــل 
إليــه عبــد الصــادق حســن الــذي وجــد أن زيــادة المعرفــة عــن مختلــف القضايــا المطروحــة فــي 

المجتمــع مــن أهــم اإلشــباعات التــي تحققــت بنســبة %71)33(.
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جدول رقم )5( اإلشباعات النفعية التي تحققت من استخدام الزوجين للفيس بوك

قيمة ت المتوسطات االنحراف
 المعياري

مستوى 
المعنوية إشباعات استخدام الفيس بوك

72.793 3.21 882.

000.

التعبير عن اآلراء

59.331 2.95 994. التعرف على أشخاص جدد
38.079 2.30 1.211 التعرف على أكالت جديدة

40.367 2.53 1.252 التواصل مع زوجي /زوجتي وأوالدي وأنا مسافر

32.117 1.77 1.101 تعلم مهارات حياتية جديدة كالخياطة والكروشيه

89.149 3.50 785. التعرف على األخبار ومجريات األمور

80.107 3.35 836. لتواصل مع األقارب واألصدقاء
38.056 1.12 589. الحصول على المعلومات
45.846 1.08 469. التثقيف
47.927 1.07 445. تيسير أمور العمل

اإلشــباعات الطقوســية: يتضــح مــن خــال النتائــج مــا تحقــق بالفعــل مــن اإلشــباعات الطقوســية 
للزوجيــن مــن اســتخدام الفيــس بــوك، ويعتبــر مــن أهمهــا وأشــدها طبقــا للمتوســط الحســابي دافــع 
الترفيه والتســلية ) المتوســط الحســابي 2.94( وأقل اإلشــباعات الطقوســية شــدة هي: إقامة عاقات 

حميميــة وعاطفيــة )المتوســط الحســابي 1.60(.
جدول رقم )6(اإلشباعات الطقوسية التي تحققت من استخدام الزوجين للفيس بوك

قيمة ت المتوسطات االنحراف 
المعياري

مستوى 
المعنوية إشباعات استخدام الفيس بوك

57.030 2.94 1.030

000.

الترفيه والتسلية

32.700 1.86 1.135 التخلص من الفراغ العاطفي

30.582 1.60 1.050 إقامة عالقات حميمة وعاطفية

45.440 2.56 1.127 التخلص من الملل

47.921 2.66 1.110 لتمضية الوقت

49.608 2.68 1.081 تحسين الحالة المزاجية

53.040 2.80 1.054 عندما ال يوجد شيء آخر أفعله
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3- تأثير استخدام الفيس بوك على العاقة العاطفية بين الزوجين:
)أ( مــدى تأثيــر اســتخدام الفيــس بــوك ســلبيا علــى العاقــة بالشــريك: يتبيــن مــن خــال تحليــل 
النتائــج أن 53.5% مــن المتزوجيــن لــم يتأثــروا ســلبيا فــي عاقاتهــم مــع شــريك الحيــاة عنــد 
اســتخدام الفيــس بــوك فــي مقابــل مــا أفادتــه 46.5% مــن العينــة بالتأثيــر الســلبي الســتخدام 
الفيــس بــوك علــى شــريك الحيــاة. وهــى مقســمة إلــى درجــات فمنهــا بدرجــة كبيــرة جــدا، بدرجــة 
كبيــرة، بدرجــة متوســطة. وتتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســة نعمــة عنانــي التــي أشــارت إلــى التأثيــر  
الســلبي الســتخدام اإلنترنــت علــى العاقــات بيــن الزوجيــن وأكــدت علــى حــدوث خافــات زوجيــة 
)34(، كمــا تتفــق مــع الهــام العويضــي التــي أشــارت 71.4% مــن الزوجــات أن تأثيــر اســتخدام 

األزواج لإلنترنــت تأثيــر ســلبي نتيجــة انشــغال باإلنترنــت عــن أفــراد األســرة )35(.
جدول رقم )7( مدى تأثير استخدام الفيس بوك سلبيا على العاقة بالشريك:

النسبةالتكرار المتغيرات

بدرجة كبيرة جدا
بدرجة كبير

بدرجة متوسطة
لم يؤثر

لم يؤثر مطلقا

41
29
116
98
116

%10.3
%7.2
%29

%24.5
%29

100%400اإلجمالي

)ب( االعتقــاد بــأن هنــاك بعــض األزواج/ الزوجــات يقيمــون عاقــات عاطفيــة مــع آخريــن علــى 
الفيــس بــوك: أظهــرت النتائــج أن 90.2% مــن العينــة يعتقــدون أن هنــاك متزوجيــن يقيمــون 
عاقــات عاطفيــة مــع آخريــن علــى الفيــس بــوك وتنقســم مــا بيــن أحيانــا بنســبة 65.8% وغالًبــا 
بنســبة 24.4% فــي مقابــل 9.8% ال يســتخدمون الفيــس بــوك فــي إقامــة عاقــات عاطفيــة مــع 
آخرين. تتفق تلك النتيجة مع دراســة حلمي ســاري حيث وجد أن العاقات العاطفية المشــكلة 
عبــر اإلنترنــت مكونــة مشــاعر الكترونيــة، وأفــادت أغلبيــة أفــراد العينــة بنسبة36.1%شــكلوا 
عاقات عاطفية)36(، كما تتفق مع دراســة ليندا كرامر )linda2011( إلى أن 106 مشــارًكا 

علــى الفيــس بــوك بنســبة 51.7% كانــوا فــي عاقــة رومانســية)37(.
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جدول رقم )8( االعتقاد بأن هناك بعض األزواج/ الزوجات يقيمون عاقات عاطفية مع آخرين على الفيس بوك

النسبةالتكرار المتغيرات

غالبا 
أحيانا
ال

98
263
39

%24.4
%65.8
%9.8

100%400اإلجمالي

)ج( أســباب اهتمــام اآلخريــن بإقامــة عاقــات عاطفيــة علــى الفيــس بــوك: ويأتــي فــي المرتبــة 
األولــى مــن األســباب عبــارة )الملــل والفتــور فــي الحيــاة الزوجيــة بمتوســط حســابي3.11(، 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه نعمــة العنانــي التــي أوضحــت أن الملــل والروتيــن 
والفــراغ العاطفــي وعــدم القــدرة علــى احتــواء كا الطرفيــن لبعضهــا البعــض)38(، وبالرغــم مــن 
أن الباحثــة وضعــت فئــة )أخــرى تذكــر( ضمــن األســباب إال أن عــدد مــن أفــراد العينــة تجمــع 
اختيارهــم فــي عــدد مــن األســباب داخــل هــذه الفئــة كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )9( كالتالــي: 

فســاد األخــاق، نقــص فــي الديــن، واإلدمــان علــى العاقــات العاطفيــة.
جدول رقم )9( أسباب اهتمام اآلخرين بإقامة عاقات عاطفية على الفيس بوك

قيمة ت المتوسطات االنحراف 
المعياري

مستوى 
المعنوية أسباب اهتمام اآلخرين بإقامة عالقات عاطفية

63.793 3.11 976.

000.

الملل والفتور في الحياة الزوجية

60.420 2.97 983. عدم الحصول على االهتمام والحب الكافي من 
الزواج

53.395 2.78 1.041 اإلثارة التي يحصلون عليها من الفيس بوك

56.101 2.90 1.035 وجود انفصال عاطفي

35.764 1.14 639. فساد األخالق

40.034 1.10 552. نقص في الدين

50.413 1.06 421. اإلدمان على العالقات العاطفية
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4- إدمــان الزوجيــن للفيــس بــوك: يتضــح مــن خــال نتائــج مقيــاس إدمــان مســتخدمي الفيــس 
بــوك عــن طريــق مؤشــرات توضــح أســباب اســتخدام الفيــس بــوك بكثــرة وجــاء فــي المركــز األول 
)فقــدان لغــة الحــوار بيــن األزواج بســبب االنشــغال بالفيــس بــوك بمتوســط حســابي 2.52(، وأقــل 
تلــك األســباب ) آثــار اســتخدام الفيــس بــوك بكثــرة الشــك لــدى زوجــي/ زوجتــي بمتوســط حســابي 
2.03(. وتتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســة ســماح أحمــد التــي أشــارت إلــى أن 56.5% مــن العينــة 
يســتخدمون الفيــس بــوك بشــكل مفــرط ممــا ينبــأ بوجــود إدمــان للفيــس بــوك الــذي أدى إلــى حــدوث 
العزلــة وافتقــاد لغــة الحــوار)39(، وتتفــق أيًضــا مــع دراســة الهــام العويضــي حيــن أشــارت إلــى أن 
71.4% مــن الزوجــات وجــدوا أن اســتخدام أزواجهــم لإلنترنــت كان لــه تأثيــر ســلبي نتيجــة انشــغال 

الــزوج عــن األســرة وفقــدان لغــة الحــوار بينــه وبيــن زوجتــه وأســرته)40(. 
جدول رقم )10( إدمان الزوجين للفيس بوك

قيمة ت المتوسطات االنحراف 
المعياري

مستوى 
المعنوية

العبارات التي تتعلق بإدمان الفيس بوك

39.120 2.32 1.189 000. قضاء ساعات طويلة على الفيس ليال أسهم في توتر 
عالقتي الزوجة

42.092 2.40 1.139 قل الوقت المخصص لزوجي / لزوجتي تدريجيا 
بسبب استخدام الفيس بوك

38.062 2.20 1.153 أتجاهل تماما زوجي/ زوجتي عند جلوسي على الفيس 
بوك

34.718 2.03 1.169 أثار استخدام الفيس بكثرة الشك لدى زوجي/زوجتي

39.659 2.26 1.141 عندما أستيقظ أذهب مباشرة وأراجع صفحتي على 
الفيس بوك

38.661 2.28 1.182 أجد صعوبة في اإلقالع عن الفيس بوك

40.716 2.38 1.170 أشعر بالتوتر النفسي والمعاناة عند انقطاع االتصال 
بشبكة اإلنترنت

40.992 2.38 1.159 ال أقوم بشيء آخر أثناء استخدامي للفيس

42.161 2.52 1.193 فقدان لغة الحوار بين األزواج بسبب االنشغال بالفيس 
بوك

ــاة حــول مــا ينشــره علــى الفيــس بــوك: مــن   5- الصــدق والصراحــة مــع شــريكة/ شــريك الحي

خــال تحليــل النتائــج يتضــح مــدى صــدق وصراحــة شــركاء الحيــاة حــول مــا ينشــروه علــى الفيــس 
بــوك وتــم اســتخدام المتوســط الحســابي لبيــان أكثــر العبــارات شــدة وهــي: أخــرج مــن صفحتــي علــى 
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الفيــس بــوك حتــى ال يراهــا الــزوج / الزوجــة )المتوســط الحســابي 3.02(، وأقــل العبــارات شــدة هــي: 
يرتبــك معظــم األزواج عنــد تصفــح الفيــس أثنــاء دخــول اآلخــر عليــه )المتوســط الحســابي2.73(. 
ويتضــح مــن خــال النتائــج أن الزوجيــن يفضــان عــدم معرفــة الشــريك باســتخداماتهم للفيــس بــوك 
وذلــك اعتقــادا بحريــة امتــاك حســاب شــخصي لهــم يحقــق لهــم الخصوصيــة دون االهتمــام بالطــرف 
 Andrea( لــكا مــن الســابقة  الدراســات  مــع  النتيجــة  تلــك  تتفــق  الزوجيــة،  العاقــة  فــي  اآلخــر 
Zackery A. Carter، Jacquelyn M.Larson 2015، 2016 Evasiuk 2014( الذين 

أشــاروا إلــى أن بعــض األزواج دائمــا يقومــون بإخفــاء حســاباتهم الشــخصية أو المحتــوى نفســه عــن 
شــركائهم.

جدول رقم )11(الصدق والصراحة مع شريك / شريكة الحياة حول ما ينشروه على الفيس بوك

قيمة ت المتوسطات االنحراف 
المعياري

مستوى 
المعنوية العبارات التي تتعلق بالصدق والصراحة

48.463 3.02 1.247

000.

أخرج من صفحتي على الفيس حتى ال يراها الزوج

54.135 2.90 1.071 أشارك زوجي /زوجتي لكل جديد على الفيس بوك

51.893 2.74 1.056 يصارح معظم المتزوجين أزواجهم بكل ما ينشر على 
صفحاتهم الشخصية

48.570 2.73 1.123 يرتبك معظم األزواج عند تصفح الفيس أثناء دخول 
اآلخر

6- التحــرش اإللكترونــي عبــر الفيــس بــوك: أفــادت العينــة أن أكثــر مــا تعرضــوا إليــه شــدة مــن 
الخيانــة عبــارة: يضايقنــي بعــض تعليقــات اآلخريــن حــول مــا أنشــره علــى صفحتــي بمتوســط حســابي 
1.91، وأقــل التعــرض شــدة: ينتحــل أحــد شــخصيتي ويتحــدث باســمي بمتوســط حســابي 1.42، 
تتفــق تلــك النتيجــة مــع مــا توصــل إليــه هشــام البرجــي عــن الجوانــب الســلبية فــي اســتخدام مواقــع 
العينــة  مــن  نســبة %26.1  أن  والــذي أوضــح  الشــخصي  المســتوى  الشــبكات االجتماعيــة علــى 
أفــادت أنــه توجــد محاولــة التصــال مســتخدمين غيــر مرغــوب فيهــم)41(. كمــا تتفــق مــع دراســة نشــوى 
الشــلقاني التي أوضحت أن هناك مواقع تســاعد على نشــر الجريمة على االنترنت ســواء كان ذلك 
بالتنصــت واالبتــزاز والتشــهير والتزييف)42(.كمــا بينــت مريــم علــى فــي دراســتها عــن وجــود انتهــاك 

للخصوصيــة ومحاولــة تحــرش)43(.
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جدول رقم )12( التحرش اإللكتروني عبر الفيس بوك

قيمة ت المتوسطات االنحراف 
المعياري

مستوى 
المعنوية العبارات التي تتعلق بالتحرش اإللكتروني

32.686 1.84 1.126

000.

أهتم بوضع صوري الشخصية لجذب االنتباه وحب الظهور

34.365 1.56 905. يالحقني اآلخرون لمحاولة التشهير بي

40.161 1.91 952. يضايقني بعض تعليقات اآلخرين حول ما أنشره على 
صفحتي

35.063 1.55 886. أواجه عبارات بها شتائم

35.634 1.42 797. ينتحل أحد شخصيتي ويتحدث باسمي

35.449 1.49 841. سبق واستغل أحد بياناتي على الفيس بوك

34.542 1.66 958. تعرضت للتحرش والعزل والمضايقات على الفيس بوك

34.071 1.52 895. نشر آخرون صورا لي دون علمي

وتشــير نتائــج الجــدول اآلتــي أن الرجــال أكثــر المتحرشــين إلكترونيــا عبــر الفيــس بــوك عــن 
اإلنــاث وتتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســة)atika 2015( التــي أشــارت أن الفتيــات أكثــر عرضــة 
للتحــرش اإللكترونــي عــن األوالد)44(. كمــا أشــارت إلــى وجــود عاقــة عكســية بيــن التعــرض للتحــرش 

اإللكترونــي وبعــض المتغيــرات الديموجرافيــا مثــل )العمــر، عمــر شــريك الحيــاة، مــدة الــزواج(.
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جدول )13( انحدار كل من: التعرض للتحرش اإللكتروني والخيانة الزوجية على المتغيرات الديموجرافية

المتغيرات التابعةالمتغيرات المستقلة

معامالت 
االنحدار غير 

المعيارية
                  SE))

B

مستوى 
المعنوية

معامل 
االرتباط
( ر )

معامل 
التحديد
( ر2 )

قيمة (ف)

النوع

التعرض للتحرش 
االلكتروني

     1.281
(0.474)0.0070.1340.0187.31

3.545     الخيانة اإللكترونية
(0.573)0.0000.2960.08838.22

العمر

التعرض للتحرش 
االلكتروني

   0.650-
(0.218)0.0030.1480.0228.92

-0.616   الخيانة اإللكترونية
(0.275)0.0260.1120.0125.02

عمر شريك الحياة

التعرض للتحرش 
االلكتروني

   0.762-
(0.213)0.0000.1770.03112.87

-1.163   الخيانة اإللكترونية
(0.265)0.0000.2150.04619.28

العمر عند الزواج

التعرض للتحرش 
االلكتروني

    0.321
(0.469)0.4940.0340.0010.47

0.026    الخيانة اإللكترونية
(0.589)0.9650.0020.0000.002

مدة الزواج

التعرض للتحرش 
االلكتروني

   0.408-
(0.158)0.0100.1290.0176.69

-0.530   الخيانة اإللكترونية
(0.198)0.0080.1330.0187.16

المستوى التعليمي

التعرض للتحرش 
االلكتروني

    0.052
(0.217)0.8120.0120.0000.057

0.228    الخيانة اإللكترونية
(0.272)0.4030.0420.0020.702

المستوى التعليمي 
للشريك

التعرض للتحرش 
االلكتروني

    0.188
(0.216)0.3840.0440.0020.76

0.157    الخيانة اإللكترونية
(0.271)0.5620.0290.0010.337

عمل الزوجين

التعرض للتحرش 
االلكتروني

   0.706-
(0.381)0.0650.0920.0093.43

-1.158   الخيانة اإللكترونية
(0.477)0.0160.1210.0155.89

المستوى 
االقتصادي

التعرض للتحرش 
االلكتروني

    0.117
(0.308)0.7040.0190.0000.15

0.258    الخيانة اإللكترونية
(0.386)0.5040.0330.0010.447

 Unstandardized Coefficients ( معامل االنحدار) القيم الرقمية هي قيم معامالت نموذج االنحدار الغير معيارية
 Ordinary Least باستخدام طريقة المربعات الصغرى ،(Standard Error (SE وقيم الخطأ المعياري ، ((B

Square   (OLS), ودرجات الحرية=1, وحجم العينة (ن) = 400 مفردة.
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ــر الفيــس بــوك: يتضــح لنــا مــن خــال الجــدول اآلتــي أن أكثــر مــا  ــة عب ــة االلكتروني 7- الخيان
تعرضــت إليــه العينــة مــن الخيانــة شــدة هــي عبــارة: أشــعر بعــدم الثقــة عنــد اســتخدام زوجــي / 
زوجتــي للفيــس بــوك بمتوســط حســابي 3.12 وأقلهــا شــدة هــي: اكتشــف زوجــي / زوجتــي عاقتــي 
علــى الفيــس بــوك بمتوســط حســابي 1.44. تتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســة نعمــة عنانــي التــي أثبتــت 
نتائــج دراســة الحالــة أن كلمــا تقدمــت التكنولوجيــا زادت طــرق الخيانــة)45(، كمــا ذكــرت دراســة 
)Amber Adams 2017 ( أن 26%مــن العينــة متورطيــن فــي الخيانــة اإللكترونيــة عبــر مواقــع 
التواصــل االجتماعــي)46(. كمــا أكــدت Sandra Darlene Stein 2002((علــى وجــود 114 
حالــة خيانــة علــى اإلنترنــت منهــم 72% مــن أفــراد العينــة فــي عاقــة ملتزمــة و20% منفصليــن 

و7.9% مطلقيــن)47(.
جدول رقم )14( الخيانة اإللكترونية عبر الفيس بوك

قيمة ت المتوسطات االنحراف 
المعياري

مستوى 
المعنوية العبارات التي تتعلق بالخيانة اإللكترونية عبر الفيس بوك

39.714 2.38 1.197 000.  أعبر عن مشاعري على الفيس بوك بالرموز

31.177 1.61 1.034  ساعدني عدم تواجد زوجي /زوجتي بالمنزل على إقامة 
عالقات عاطفية على الفيس بوك

31.790 1.58 991.  تحولت عالقاتي على الفيس بوك إلى مشاعر حقيقية

32.846 1.62 986.  أشعر بالذنب تجاه الزوج/الزوجة فيم يتعلق بعالقاتي 
الموجودة على الفيس بوك

32.641 1.44 885.  اكتشف زوجي أو زوجتي عالقتي على الفيس بوك

39.352 2.30 1.170  من وجهة نظري عالقتي العاطفية تتطور عبر الفيس 
بوك لمكالمات تليفونية ومقابالت

42.965 2.42 1.125  أعتقد أن بعض المتزوجين يعجبهم العالقات السرية عبر 
الفيس بوك

35.510 2.02 1.135  يتيح لي الفيس بوك المزاح والغزل مع اآلخرين

57.479 3.12 1.087 أشعر بعدم الثقة عند استخدام زوجي/ زوجتي للفيس بوك

كمــا يتضــح لنــا مــن خــال الجــدول الســابق رقــم )14( وجــود عاقــة عكســية دالــة إحصائيــا 
بيــن الخيانــة اإللكترونيــة وكا مــن )العمــر، عمــر شــريك الحيــاة، مــدة الــزواج، عمــل الزوجيــن(، 
كمــا أشــارت النتائــج أن الرجــال أكثــر خيانــة علــى الفيــس بــوك مــن اإلنــاث وتتفــق تلــك النتيجــة مــع 
دراســة) Alge 2009( التــي أشــارت أن الرجــال أكثــر خيانــة مــن النســاء وغيــر مخلصيــن نتيجــة 
الســلوكيات الخاطئــة التــي يشــاركون بهــا عنــد اســتخدامهم لإلنترنــت، كمــا أوضحــت أنــه كلمــا زاد 

العمــر كلمــا قلــت فــرص الخيانــة)48(.
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تتعــرض  الدراســة  عينــة  أن   )15( رقــم  الجــدول  يوضــح  الزوجيــة:  الحيــاة  اضطرابــات   -8  

الضطرابــات الحيــاة الزوجيــة نتيجــة اســتخدام الفيــس بــوك، ونتبيــن ذلــك مــن خــال إيجــاد المتوســط 
الحســابي لبيــان أكثــر تأثيــرات الفيــس بــوك علــى الحيــاة الزوجيــة وهــى عبــارة: غيــر الفيــس بــوك مــن 
شــخصيتي وأصبحــت أكثــر انفتاًحــا وســبب لــي مشــاكل أخاقيــة مــع اآلخريــن ومــع ذاتــي بمتوســط 
حســابي 2.96، وأقــل التأثيــرات شــدة وهــى عبــارة: تزوجــت عــن طريــق التعــرف عليهــا/ عليــه مــن 
 zackery 2015(( علــى الفيــس بــوك بمتوســط حســابي 1.44. وتتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســة
حيــث أشــارت النتائــج اإلجماليــة إلــى وجــود االتصــاالت المتبادلــة مــن خــال الفيــس بــوك مــن قبــل 

المتزوجيــن مــع أفــراد مــن الجنــس اآلخــر ممــا أدى إلــى حــدوث خافــات زوجيــة بينهــم)49(.
جدول رقم )15( اضطرابات الحياة الزوجية

قيمة ت المتوسطات االنحراف 
المعياري

مستوى 
المعنوية

العبارات التي تتعلق باضطرابات الحياة الزوجية

47.340 2.50 1.057 000.  معظم المتزوجين يكشفون عن أسرار حياتهم الزوجية عبر  
الفيس

36.153 2.00 1.104  أثر استخدامي للفيس بوك على حياتي الزوجية وسبب لي 
خالفات

47.759 2.55 1.068  قد تؤدي الخالفات الزوجية الناشئة بسبب الفيس بوك إلى 
الطالق

32.431 1.62 999.  جعلتني خالفاتي الزوجية أبحث عن شريك آخر للحياة عبر 
الفيس بوك

35.338 1.86 1.053  قد تؤدي المعارف التي تم تكوينها عبر الفيس بوك إلى 
التفكير بالزواج بها

30.813 1.44 935.  تزوجت عن طريق التعرف عليها /عليه من على الفيس بوك

35.158 2.96 1.112  غير الفيس بوك من شخصيتي وأصبحت أكثر انفتاحا وسبب 
لي مشاكل أخالقية مع اآلخرين ومع ذاتي

يتضــح لنــا مــن خــال الجــدول رقــم )15( أنــه كلمــا زادت فرصــة عمــل الزوجيــن أو إحداهمــا 
ــم توجــد عاقــة بيــن اضطرابــات الحيــاة الزوجيــة وبيــن  ــاة الزوجيــة، ول كلمــا قلــت اضطرابــات الحي

باقــي المتغيــرات الديموجرافيــة.
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جدول )16( انحدار دوافع استخدام الفيس بوك على كل من:
 الخيانة اإللكترونية, اضطرابات الحياة الزوجية, التعرض للتحرش االلكتروني

المتغيرات المتغيرات المستقل
التابعة

معامالت االنحدار 
غير المعيارية
)SE(        B

مستوى 
المعنوية

معامل 
االرتباط
) ر (

معامل 
التحديد
) ر2 (

قيمة )ف(

الخيانة اإللكترونية
الدوافع النفعية

    0.035-
(0.031)

      0.465
(0.039)

0.256

0.000

0.057

0.510

0.003

0.260

1.30

139.65 الدوافع 
الطقوسية

اضطرابات الحياة 
الزوجية

0.026      الدوافع النفعية
(0.043)

      0.534
(0.057)

0.545

0.000

0.030

0.423

0.001

0.179

0.367

86.88 الدوافع 
الطقوسية

التعرض للتحرش 
االلكتروني

الدوافع النفعية
      0.065

(0.039)

      0.441
(0.053)

0.096

0.000

0.083

0.385

0.007

0.148

2.78

69.24 الدوافع 
الطقوسية

 Unstandardized Coefficients ( معامل االنحدار) القيم الرقمية هي قيم معامالت نموذج االنحدار الغير معيارية
B)) ، وقيم الخطأ المعياري Standard Error (SE)، وذلك بحساب معامل االنحدار باستخدام طريقة المربعات 

الصغرى Ordinary Least Square   (OLS), ودرجات الحرية=1 , وحجم العينة (ن) = 400 مفردة.

بيــن  إلــى وجــود عاقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة  التحليــل اإلحصائــي  نتائــج  - وأشــارت 
الدوافــع الطقوســية وكا مــن: الخيانــة اإللكترونيــة، اإلضطرابــات الزوجيــة، التعــرض للتحــرش 
اإللكترونــي، كمــا توضــح نتائــج التحليــل اإلحصائــي أنــه ال توجــد عاقــة دالــة إحصائيــًا بيــن 
للتحــرش  التعــرض  الزوجيــة،  اإللكترونيــة، اإلضطرابــات  النفعيــة وكل من)الخيانــة  الدوافــع 

اإللكترونــي(. 
- كمــا أشــارت النتائــج أنــه توجــد عاقــة طرديــة موجبــة دالــة إحصائيــًا بيــن الدوافــع النفعيــة وكل 
مــن القــرب بيــن الزوجيــن والرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة، وتوجــد عاقــة عكســية دالــة إحصائيــًا 

بيــن الدوافــع الطقوســية والقــرب بيــن الزوجيــن والرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة.
9- مــدى القــرب بيــن الزوجيــن: يبيــن الجــدول رقــم )17( نتائــج القــرب فــي العاقــة الزوجيــة مــع 
شــركاء الحيــاة عــن طريــق إيجــاد المتوســط الحســابي لقيــاس شــدة القــرب فــي العاقــة الزوجيــة والتــي 
أوضحتهــا عبــارة: أحــب أن أقضــى وقتــا أطــول مــع زوجــي أو زوجتــي فــي أيــام األســبوع العاديــة 
بمتوســط حســابي 3.22، وأقــل شــدة قــرب فــي العاقــة الزوجيــة عبــارة: أحــب أن أقضــى وقتــا أطــول 

مــع زوجــي أو زوجتــي علــى قضــاء الوقــت علــى الفيــس بــوك بمتوســط حســابي 2.86.   
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جدول رقم )17( القرب بين الزوجين

قيمة ت المتوسطات االنحراف 
المعياري

مستوى 
المعنوية القرب بين الزوجين

56.604 2.94 1.039

000.

 أشعر بالقرب النفسي الشديد من زوجي/زوجتي

58.204 3.00 1.031  أشعر بأن زوجي/زوجتي تهتم بي وبحل مشاكلي

60.946 3.06 1.003  ال أحب أن أقضي وقتا طويال خارج منزلي ألكون 
قريبا من زوجي/زوجتي

68.117 3.22 947.  أحب أن أقضي وقتا أطول مع زوجي/زوجتي في 
نهاية األسبوع

67.542 3.15 934.  أحب أن أقضي وقتا أطول مع زوجي/زوجتي في أيام 
األسبوع العادية

50.725 2.86 1.126  أحب أن أقضي وقتا أطول مع زوجي/زوجتي  على 
قضاء الوقت على الفيس بوك

10- مــدى الرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة: يبيــن لنــا الجــدول رقــم )18( مــدى رضــا الزوجيــن 
عــن حياتهــم الزوجيــة وأيضــا الرضــا عــن اســتخدام شــركاؤهم للفيــس بــوك وذلــك عــن طريــق إيجــاد 
المتوســط الحســابي لبيــان أكثرهــا شــدة وهــى: أشــعر أن حياتــي الزوجيــة تخلــو مــن المتعــة وتملؤهــا 
الملــل بــا الفيــس بــوك بمتوســط حســابي 2.98، وأقلهــا شــدة هــي: اســتخدم الفيــس بــوك فــي تبــادل 
رســائل الحــب بينــي وبيــن زوجــي / زوجتــي بمتوســط حســابي 2.06، وتتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســة 
ســماح أحمــد التــي أوضحــت أن 26.75% مــن ربــات األســر يســتثمرون الفيــس بــوك فــي تبــادل 

رســائل الحــب والحــوار بينهــم وبيــن أزواجهــم)50(.
جدول رقم )18( الرضا عن الحياة الزوجية

قيمة ت المتوسطات االنحراف 
المعياري

مستوى 
المعنوية الرضا عن الحياة الزوجية

53.669 2.98 1.111

000.

أشعر أن حياتي الزوجية تخلو من المتعة وتملؤها الملل

36.845 2.06 1.117 استخدم الفيس بوك في تبادل رسائل الحب بيني وبين 
زوجي/زوجتي

44.929 2.68 1.191 أشعر بالرضا عن عالقات زوجي/ زوجتي مع اآلخرين على 
الفيس بوك

49.041 2.81 1.147 أشعر بالضيق من الزواج نتيجة استخدام الفيس بوك

47.399 2.50 1.055 عدم التآلفية بين األزواج سببها الفيس بوك

52.634 2.89 1.098  يميل بعض المتزوجين إلى مشاركة وتبادل الصور 
والرسائل والمواد الجنسية مع اآلخرين على الفيس بوك
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ثانيا: نتائج اختبارات الفروض: 
وضعــت فــروض الدراســة فــي فصــل اإلطــار المنهجــي للدراســة، والتــي تســعى الباحثــة الختبارهــا 

وفيمــا يلــي نعــرض لنتائــج اختبــارات الفــروض.
الفــرض األول: توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتخدام الزوجيــن للفيــس بــوك والرضــا عــن 

الحيــاة الزوجيــة
يتبيــن لنــا مــن الجــدول)19( أنــه توجــد عاقــة ارتباطيــة انحداريــه بيــن اســتخدام الزوجيــن للفيــس 
بــوك والرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة، فكلمــا زاد اســتخدام الزوجيــن للفيــس بــوك قــل الرضــا عــن 
الحيــاة الزوجيــة عنــد مســتوى المعنويــة )0.003( أي بنســبة ثقــة 99% ويتضــح مــن تلــك العاقــة 
أنهــا عاقــة عكســية حيــث إن معامــل االنحــدار ســلبي)-1.270(. تتفــق تلــك النتائــج مــع دراســة 
)Jacquelyn 2014( التــي أكــدت علــى أنــه كلمــا زاد االســتخدام كلمــا قــل الرضــا عــن العاقــة 

الزوجيــة)51(.
دمان الزوجين للفيس بوك جدول )19( انحدار الرضا عن الحياة الزوجية على كل من: استخدام, واإ

المتغيرات المستقلة
معامالت االنحدار غير 

المعيارية
( SE(   B

مستوى 
المعنوية

معامل 
االرتباط
) ر (

معامل 
التحديد
) ر2 (

قيمة )ف(

0.0030.1480.0228.94-1.270     (0.425)معدل استخدام الفيس بوك

معدل إدمان الزوجين 
0.0000.4620.214108.24-0.403     (0.039)للفيس بوك

المتغير التابع في هذا الجدول هو « الرضا عن الحياة الزوجية « والقيم الرقمية هي قيم معامالت نموذج 
االنحدار الغير معيارية (معامل االنحدار) Unstandardized Coefficients (B)، وقيم الخطأ المعياري 
 Ordinary وذلك بحساب معامل االنحدار باستخدام طريقة المربعات الصغرى ،(Standard Error (SE

Least Square  (OLS), ودرجات الحرية=1، وحجم العينة (ن) = 400 مفردة. 

الفــرض الثانــي: توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن إدمــان الزوجيــن للفيــس بــوك ومــدى الرضــا 
عــن الحيــاة الزوجيــة. يتضــح لنــا مــن خــال الجــدول الســابق أنــه توجــد عاقــة ارتباطيــة ســلبية بيــن 
معــدل إدمــان الزوجيــن للفيــس بــوك والرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة، فكلمــا زاد إدمــان الزوجيــن للفيــس 
بــوك قــل الرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة، فــإن اإلدمــان يعبــر عــن االســتخدام بكثافــة، واالســتخدام 
بكثــرة، واالســتخدام المفــرط لذلــك تتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســة )melissa2014( التــي وجــدت 
أن زيــادة اســتخدام الفيــس بــوك يــؤدى إلــى انخفــاض التقــارب العاطفــى والرضــا اليومــى فــي العاقــة 

بالشــريك)52(. ويتضــح ممــا ســبق صحــة الفرضيــن األول والثانــى.
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الفــرض الثالــث: هنــاك عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن دوافــع اســتخدام األزواج للفيــس بــوك 
واإلشــباعات المتحققــة مــن ذلــك االســتخدام. تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون لدراســة العاقــات 
االرتباطيــة ذات الداللــة اإلحصائيــة بيــن دوافــع اســتخدام األزواج للفيــس بــوك واإلشــباعات المتحققــة 
مــن ذلــك االســتخدام، حيــث إن معامــل االرتبــاط بيــن الدوافــع النفعيــة واإلشــباعات النفعيــة 0.73، 
ومعامــل االرتبــاط بيــن الدوافــع الطقوســية واإلشــباعات الطقوســية 0.81، ويــدل ذلــك علــى أن نســبة 
الثقــة عاليــة، فالعاقــة بينهــم طرديــة موجبــة، وبذلــك أثبــت صحــة الفــرض الثالــث ولكــن ال يوجــد 
عاقــة ارتبــاط بيــن الدوافــع النفعيــة والطقوســية وكذلــك ال توجــد عاقــة ارتبــاط بيــن الدوافــع الطقوســية 

واإلشــباعات النفعيــة عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 0.001. 
شباعات استخدام الزوجين للفيس بوك جدول )20( معامل ارتباط بيرسون للعاقات بين دوافع واإ

     إشباعات استخدام الزوجين للفيس بوك

الدوافع استخدام الزوجين للفيس بوك
اإلشباعات الطقوسيةاإلشباعات النفعية

0.730.05***الدوافع النفعية

0.81***0.053الدوافع الطقوسية

.001.≤ p ***  عدد العينة=400, ومستويات المعنوية

الفــرض الرابــع: توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن معــدل االســتخدام، ومعــدل إدمــان الزوجيــن 
للفيــس بــوك والمتغيــرات الديموجرافيــة للمبحوثيــن )النــوع - الفــارق العمــري بيــن الزوجيــن - العمــر 

عنــد الــزواج - مــدة الــزواج - المســتوى التعليمــي - العمــل - المســتوى االقتصــادي (.
يتضح من خال نتائج الجدول)21( اآلتي:

أثبــت صحــة الفــرض القائــل أنــه توجــد عاقــات ارتباطيــة انحداريــه بيــن معــدل اســتخدام الزوجيــن 
الــزواج،  مــدة  الحيــاة،  )النــوع، عمــر شــريك  مثــل  الديموجرافيــة  المتغيــرات  بــوك وبعــض  للفيــس 
المســتوى التعليمــي، المســتوى التعليمــي لشــريك الحيــاة(، ولكنــه لــم يثبــت صحــة الفــرض فــي بعــض 
المتغيــرات الديموجرافيــة التــي لــم توجــد عاقــة ارتباطيــة بينهــا وبيــن معــدل االســتخدام مثــل )العمــر، 

العمــر عنــد الــزواج، عمــل الزوجيــن، المســتوى االقتصــادي(.
أثبــت صحــة الفــرض القائــل أنــه توجــد عاقــات ارتباطيــة انحداريــه بيــن معــدل إدمــان الزوجيــن 
للفيــس بــوك وبعــض المتغيــرات الديموجرافيــا مثــل )النــوع، العمــر، عمــر شــريك الحيــاة، مــدة الــزواج(، 
ولكنــه لــم يثبــت صحــة الفــرض فــي بعــض المتغيــرات الديموجرافيــة التــي لــم توجــد عاقــة ارتباطيــة 
بينها وبين معدل اإلدمان مثل )العمر عند الزواج، المســتوى التعليمي، المســتوى التعليمي لشــريك 

الحيــاة، عمــل الزوجيــن، المســتوى االقتصــادي(.
بالنسبة للنوع: فإن الذكور أكثر استخداما وأكثر إدمانا من اإلناث للفيس بوك.

دمــان الفيــس بــوك بمعامــل انحــدار ســلبي     بالنســبة للعمــر: توجــد عاقــة عكســية بيــن عمــر العينــة واإ
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-0.796، فكلمــا كبــر الزوجيــن فــي العمــر قــل إدمــان الفيــس بــوك.

بيــن عمــر شــريك الحيــاة وكل مــن معــدل  بالنســبة لعمــر شــريك الحيــاة: توجــد عاقــة عكســية 
بــوك. للفيــس  الزوجيــن  إدمــان  ومعــدل  االســتخدام 

بالنســبة لمــدة الــزواج: توجــد عاقــة عكســية بيــن مــدة الــزواج وكل مــن معــدل االســتخدام ومعــدل 
إدمــان الزوجيــن للفيــس بــوك.

بالنســبة للمســتوى التعليمــي: توجــد عاقــة ارتباطيــة طرديــة بيــن المســتوى التعليمــي واســتخدام الفيــس 
بــوك بمعامــل انحــدار موجــب )0.098(.

بالنســبة للمســتوى التعليمــي للشــريك: توجــد عاقــة ارتباطيــة طرديــة بيــن المســتوى التعليمــي للشــريك 
واســتخدام الفيــس بــوك بمعامــل انحــدار موجــب )0.085(.

دمان الفيس بوك على المتغيرات الديموجرافية جدول )21( انحدار كل من: استخدام واإ

المتغيرات 
معامالت االنحدار غير المتغيرات التابعة المستقل

)SE(  Bالمعيارية
مستوى 
المعنوية

معامل 
االرتباط
) ر (

معامل 
التحديد
) ر2 (

قيمة )ف(

النوع
0.3430.0000.2090.04418.13  (0.081)استخدام الفيس

3.0210.0000.1870.03514.32  (0.795)إدمان الفيس

0.0100.7910.0130.0000.070  (0.038)استخدام الفيسالعمر

0.0320.1070.0114.61-0.796  (0.371)إدمان الفيس

عمر شريك الحياة
0.0080.1330.0187.18-0.099  (0.037)استخدام الفيس
0.0010.1700.02911.89-1.242  (0.360)إدمان الفيس

العمر عند الزواج
0.1230.1270.0760.0062.34  (0.081)استخدام الفيس
0.5690.4740.0360.0010.514  (0.794)إدمان الفيس

مدة الزواج
0.0210.1160.0135.39-0.063  (0.027)استخدام الفيس

0.0100.1290.0176.75-0.693  (0.267)إدمان الفيس

المستوى التعليمي
0.0980.0090.1310.0176.96  (0.037)استخدام الفيس
0.3130.3950.0340.0020.725  (0.367)إدمان الفيس

المستوى التعليمي 
للشريك

0.0850.0230.1160.0135.23  (0.037)استخدام الفيس

0.4500.2180.0620.0041.52  (0.365)إدمان الفيس

عمل الزوجين
0.3430.7210.0180.0000.128  (0.024)استخدام الفيس
0.5370.0310.0010.382-0.401  (0.648)إدمان الفيس

المستوى 
االقتصادي

0.0150.7730.0140.0000.083  (0.053)استخدام الفيس
0.3340.5640.0220.0010.201  (0.521)إدمان الفيس

 Unstandardized Coefficients ( معامل االنحدار) القيم الرقمية هي قيم معامالت نموذج االنحدار الغير معيارية
B))، وقيم الخطأ المعياري Standard Error (SE)، وذلك بحساب معامل باستخدام طريقة المربعات الصغرى 

Ordinary Least Square  (OLS), ودرجات الحرية=1, وحجم العينة (ن) = 400 مفردة. 
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الفــرض الخامــس: توجــد عاقــة دالــة إحصائًيــا بيــن الصــدق والصراحــة مــع شــريك الحيــاة حــول مــا 
ينشــره علــى الفيــس بــوك والرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة. يوضــح تحليــل بيانــات الجــدول )22( وجــود 
عاقــة ارتباطيــة طرديــة بيــن الصــدق والصراحــة مــع شــريك الحيــاة حــول مــا يتــم نشــره علــى الفيــس 
بــوك والرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة بمعامــل انحــدار موجــب يســاوى 1.24 وبدرجــة ثقــة عاليــة تصــل 

ل%100.
جدول )22( انحدار الرضا عن الحياة الزوجية على كل من:

 الصدق والصراحة مع الشريك, واإلفصاح عن البيانات الشخصية على الفيس بوك

المتغيرات المستقلة
معامالت االنحدار 

غير المعيارية
)SE(    B

مستوى 
المعنوية

معامل 
االرتباط
) ر (

معامل 
التحديد
( ر2 )

قيمة (ف)

0.0000.5610.314182.4 1.24   (0.092) الصدق والصراحة مع الشريك

اإلفصاح عن البيانات الشخصية 
على الفيس بوك

(0.815)    3.070.0000.1850.03414.16

1.310.0000.8750.765129.53    (0.036)القرب بين الزوجين

المتغير التابع في هذا الجدول هو « الرضا عن الحياة الزوجية « والقيم الرقمية هي قيم معامالت نموذج 
االنحدار الغير معيارية (معامل االنحدار ) Unstandardized Coefficients (B)، وقيم الخطأ المعياري 
 Ordinary وذلك بحساب معامل االنحدار باستخدام طريقة المربعات الصغرى ،(Standard Error (SE

Least Square  (OLS), ودرجات الحرية=1، وحجم العينة (ن)= 400 مفردة. 

الفــرض الســادس: توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن اإلفصــاح عــن البيانــات الشــخصية والرضــا عــن 
الحيــاة الزوجيــة. يتضــح مــن خــال الجــدول الســابق أنــه توجــد عاقــة ارتباطيــة طرديــة بيــن اإلفصــاح 
عــن البيانــات الشــخصية علــى الفيــس بــوك والرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة، وبحســاب معامــل االنحــدار 

وجــد أنــه موجــب 3.07، بمعنــى أنــه كلمــا زاد اإلفصــاح زاد الرضــا. 
الفرض السابع: توجد عاقة دالة إحصائًيا بين القرب بين الزوجين والرضا عن الحياة الزوجية.

يتبيــن مــن خــال الجــدول الســابق)22( أنــه كلمــا زاد القــرب بيــن الزوجيــن زاد الرضــا عــن الحيــاة 
الزوجيــة، وبحســاب معامــل االنحــدار وجــد أنــه موجــب 1.31. 

مــن  وكل  بــوك  للفيــس  الزوجيــن  اســتخدام  بيــن  إحصائًيــا  دالــة  توجــد عاقــة  الثامــن:  الفــرض 
المتغيــرات اآلتيــة )الخيانــة اإللكترونيــة - التحــرش اإللكترونــي - اضطرابــات الحيــاة الزوجيــة (. 

كمــا هــو موضــح بجــدول )23(:
1- بالنســبة للخيانة اإللكترونية: توجد عاقة طردية بين اســتخدام الزوجين للفيس بوك والخيانة 
 )alge2009(اإللكترونيــة بمعامــل انحــدار موجــب 1.23. وتتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســة
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التــي أشــارت إلــى وجــود ســلوكيات تشــير إلــى الخيانــة الزوجيــة علــى اإلنترنــت، حيــث تــرى أن 
51.5%مــن العينــة لديهــم عاقــات رومانســية مــع أشــخاص علــى اإلنترنــت)53(.

2- بالنســبة للتعــرض للتحــرش اإللكترونــي: كلمــا زاد التعــرض للتحــرش اإللكترونــي زاد معــدل 
االســتخدام للفيــس بــوك وبحســاب معامــل االنحــدار وجــد أنــه موجــب 0.712، وتتفــق تلــك 
النتيجــة مــع دراســة)atika 2015( والتــى وجــدت أنــه عندمــا يحــدث انخفــاض فــي اســتخدام 

شــبكات التواصــل االجتماعــي وبالتالــى تنخفــض مخاطــر التحــرش عبــر اإلنترنــت)54(.
3- بالنســبة إلضطرابــات الحيــاة الزوجيــة: توجــد عاقــة ارتباطيــة طرديــة بيــن إضطرابــات الحيــاة 
الزوجيــة ومعــدل اســتخدام الفيــس بــوك، بمعامــل انحــدار موجــب 0.745 وتتفــق تلــك النتيجــة 
مــع دراســة ســماح أحمــد التــي أشــارت إلــى أن 69.25% مــن ربــات األســر أثــر اســتخدامهن 
الزائــد للفيــس بــوك علــى حياتهــم األســرية وتســبب فــي حــدوث خــاف)55(. وتختلــف تلــك النتيجــة 
مــع دراســة )Patrick 2016( حيــث إن أفــراد العينــة مــن زوجــات ضبــاط الجيــش قــد ســاعد 
اعتمادهــم علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى التواصــل األســرى مــع أزواجهــم وهــم بعيديــن 
عنهــم ممــا أدى إلــى تخفيــض المشــاكل بينهــم ومكنهــم مــن التواصــل مــع الــزوج مباشــرة وحــد 
مــن القلــق علــى أزواجهــم، وجعــل أزواجهــم علــى مقربــة مــن حياتهــم األســرية مــع أطفالهــم)56(، 

ويتضــح مــن خــال ممــا ســبق صحــة الفــرض الثامــن.
جدول )23( انحدار كل من: الخيانة اإللكترونية, التعرض للتحرش اإللكتروني, اضطرابات الحياة الزوجية -على 

دمان الزوجين للفيس بوك كل من: استخدام, واإ

المتغيرات المتغيرات المستقل
التابعة

معامالت االنحدار 
غير المعيارية
)SE(    B

مستوى 
المعنوية

معامل 
االرتباط
) ر (

معامل 
التحديد
) ر2 (

قيمة )ف(

معدل استخدام الفيس 
الخيانة بوك

اإللكترونية
(0.360)  1.23

(0.029)  0.453

0.001

0.000

0.168

0.611

0.028

0.374

11.62

237.68 معدل إدمان الزوجين 
للفيس بوك

معدل استخدام الفيس 
بوك

التعرض 
للتحرش 
اإللكتروني

(0.289)  0.712

(0.026)  0.295

0.014

0.000

0.123

0.499

0.015

0.249
6.079

131.84
معدل إدمان الزوجين للفيس بوك

معدل استخدام الفيس 
بوك

اضطرابات 
الحياة الزوجية

(0.261)  0.745

(0.023)  0.283

0.005

0.000

0.141

0.527

0.020

0.278

8.12

153.27 معدل إدمان الزوجين 
للفيس بوك

 Unstandardized ( معامل االنحدار) القيم الرقمية هي قيم معامالت نموذج االنحدار الغير معيارية
Coefficients (B)، وقيم الخطأ المعياري Standard Error (SE)، وذلك بحساب معامل االنحدار 

باستخدام طريقة المربعات الصغرى Ordinary Least Square  (OLS), ودرجات الحرية=1، وحجم 
العينة (ن) = 400 مفردة. 
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الفــرض التاســع: توجــد عاقــة دالــة إحصائًيــا بيــن إدمــان الزوجيــن للفيــس بــوك وكل مــن المتغيــرات 
اآلتيــة )الخيانــة اإللكترونيــة - التحــرش اإللكترونــي - إضرابــات الحيــاة الزوجيــة (. ينقســم هــذا 

الفــرض إلــى ثــاث فــروض فرعيــة كمــا هــو موضــح بالجــدول الســابق:
1- بالنســبة للخيانــة اإللكترونيــة: توجــد عاقــة دالــة إحصائيــا بيــن إدمــان الزوجيــن للفيــس بــوك 
والخيانــة اإللكترونيــة، والعاقــة دالــة عنــد مســتوى المعنويــة0.000، ومعامــل انحــدار موجــب 
0.453. وتتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســة )Jacquelyn 2014( حيــث وجــدت أنــه كلمــا زادت 

عــدد ســاعات اســتخدام الفيــس بــوك كلمــا زادت مؤشــرات الخيانــة اإللكترونيــة) (.
2- بالنســبة للتحــرش اإللكترونــي: توجــد عاقــة دالــة إحصائيــا بيــن إدمــان الزوجيــن للفيــس بــوك 

والتحــرش اإللكترونــي عنــد معامــل انحــدار موجــب 0.295.
3- بالنســبة الضطرابــات الحيــاة الزوجيــة: توجــد عاقــة طرديــة بيــن إدمــان الزوجيــن للفيــس بــوك 
واضطرابــات الحيــاة الزوجيــة بمعامــل انحــدار موجــب 0.283. وتتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســة  
)zackery2015( التــي أكــدت علــى إن اإلدمــان علــى عاقــات اإلنترنــت خــارج الــزواج 
أحــدث عــدد مــن االضطرابــات التــي تجعلهــم مضطريــن إلنهــاء الــزواج) (.كمــا تتفــق مــع دراســة 
أحــام بوهــال التــي توصلــت إلــى أن 60% مــن عينــة الدراســة أكــدت علــى حــدوث خافــات 

بيــن الزوجيــن بســبب كثــرة اســتخدام اإلنترنــت) (.ممــا ســبق يتضــح صحــة الفــرض التاســع. 

أهم النتائج العامة للدراسة:
أفــادت أغلبيــة أفــراد العينــة أن أول مــرة دخلــت فيهــا علــى الفيــس بــوك كانــت منــذ أكثــر مــن 4   .1

ســنوات بنســبة %46.
تشــير النتائــج إلــى بدايــة اســتخدام العينــة للفيــس بــوك مقارنــة بمــدة الــزواج حيــث جــاء بدايــة   .2

االســتخدام بعــد الــزواج بنســبة %58.8.
جــاء معــدل اســتخدام الفيــس بــوك مرتفعــا بنســبة 38.8%، ويشــير ذلــك االرتفــاع إلــى التعــرض   .3

بكثافــة للفيــس بــوك وانتشــار ظاهــرة إدمــان الفيــس بــوك.
تفضــل نســبة 50%مــن أفــراد العينــة اســتخدام الفيــس بــوك مــن 4 بعــد الظهــر إلــى 10 مســاءا،   .4
ويرجــع تفضيــل هــذا الوقــت مــن االســتخدام عــن غيــره لعــدد مــن األســباب أهمهــا اختيــار وقــت 

الفــراغ، وبعــد أوقــات العمــل.
تفضل نسبة67.5% من أفراد العينة الموبايل عند تصفح الفيس بوك.  .5

وجد أفراد العينة أن المنزل هو أكثر األماكن استخداما لموقع الفيس بوك.  .6
تفضــل نســبة 74.8%مــن أفــراد العينــة خدمــة التعليقــات للتواصــل عبــر الفيــس بــوك بفاعليــة   .7

وللتعبيــر بحريــة عــن آرائهــم ووجهــات نظرهــم عبــر الفيــس بــوك.
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تشــير نتائــج إلــى أن أغلبيــة أفــراد العينــة يشــتركون علــى الفيــس بــوك باالســم الحقيقــي بنســبة   .8
76.2%، ويرجــع ذلــك إلــى عــدد مــن األســباب تأتــى فــي مقدمــة تلــك األســباب عبارة)ســهولة 
إيجــاد األصدقــاء والمعــارف( بنســبة87.2%، فــي حيــن أن نســبة 23.8%مــن أفــراد العينــة الذيــن 

يســتخدمون أســماء مســتعارة بهــدف التصــرف بحريــة بنســبة%67.3.
جــاء دافــع التعــرف علــى األخبــار ومجريــات األمــور مــن أهــم الدوافــع النفعيــة بمتوســط حســابي   .9

3.52، وجــاء دافــع الترفيــه والتســلية بمتوســط حســابي 2.94مــن أهــم الدوافــع الطقوســية.
10. يتضــح لنــا أن أكثــر األســباب المؤديــة إلدمــان الزوجيــن للفيــس بــوك هــي فقــدان لغــة الحــوار 
بيــن األزواج بســبب االنشــغال بالفيــس بــوك بمتوســط حســابي 2.52، وأقــل تلــك األســباب هــي 

أثــار اســتخدام الفيــس بــوك بكثــرة الشــك لــدى زوجــي/ زوجتــي بمتوســط حســابي 2.03.
11. أن 53.5% مــن المتزوجيــن لــم يتأثــروا ســلبًيا فــي عاقاتهــم مــع شــريك الحيــاة عنــد اســتخدام 
الفيــس بــوك وتنقســم مــا بيــن 29% لــم يؤثــر مطلًقــا، و24.5% لــم يؤثــر فــي مقابــل مــا أفادتــه 

46.5% منهــم بالتأثيــر  الســلبي الســتخدام الفيــس بــوك علــى شــريك الحيــاة.
12. أن 90.2%مــن العينــة يعتقــدون أن هنــاك متزوجيــن يقيمــون عاقــات عاطفيــة مــع أخريــن 
علــى الفيــس بــوك، ويرجــع ذلــك االعتقــاد إلــى عــدد مــن األســباب أهمهــا الملــل والفتــور فــي 

الحيــاة الزوجيــة بمتوســط حســابى3.11.
13. توضــح نتائــج مــدى الصــدق والصراحــة مــع شــريك الحيــاة حــول مــا ينشــر علــى الفيــس بــوك: 

أن الزوجيــن يفضلــون عــدم معرفــة الشــريك باســتخداماتهم للفيــس بــوك.
14.  توضــح نتائــج التعــرض للتحــرش اإللكترونــي أن أكثــر مــا تعــرض إليــه أفــراد العينــة شــده هــي 
المضايقــات مــن بعــض تعليقــات األخريــن حــول مــا ينشــر علــى صفحتهــم بمتوســط حســابي 

.1.91
15. بينــت نتائــج الخيانــة اإللكترونيــة أن أكثــر مــا تعرضــت إليــه العينــة مــن الخيانــة شــدة هــي 

الشــعور بعــدم الثقــة عنــد اســتخدام شــركاء الحيــاة للفيــس بــوك بمتوســط حســابي 3.12.
16. أفــادت أغلبيــة أفــراد عينــة الدراســة أنهــا تتعــرض الضطرابــات الحيــاة الزوجيــة نتيجــة اســتخدام 
الفيــس بــوك، ونتبيــن ذلــك مــن خــال تأثيــرات الفيــس بــوك علــى الحيــاة الزوجيــة والتــى أثــرت 
بشــكل ملحــوظ علــى الشــخصية وجعلتهــا أكثــر انفتاحــا وســببت مشــاكل أخاقيــة بمتوســط 

حســابي 2.96.
17. أفــادت أغلبيــة أفــراد العينــة بعــدم الرضــا عــن اســتخدام شــركائهم للفيــس بــوك ويتضــح ذلــك 
فــي عبــارة فــي عبــارة: أشــعر أن حياتــي الزوجيــة تخلــو مــن المتعــة وتملؤهــا الملــل بــا الفيــس 

بــوك بمتوســط حســابي 2.98.



تأثير استخدام الفيس بوك على الرضا عن احلياة الزوجية

288

مقترحات الدراسة:
 1- ضــرورة إجــراء العديــد مــن الدراســات فــي مجــال تأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى 

الحيــاة األســرية مــع تركيــز االهتمــام فــي هــذه الدراســات علــى تأثيــر تلــك المواقــع علــى الحيــاة 
الزوجيــة.

2-  ضــرورة إجــراء دراســات عــن تأثيــر اســتخدام الوســائط المتعــددة التــي تتيحهــا مواقــع التواصــل 
االجتماعــي علــى المتزوجيــن. حيــث أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة بعــض النتائــج المثيــرة المتعلقة 
باهتمــام العينــة بالتقــدم والتطــور الــذي يتيحــه الموبايــل مــن تطبيقــات تســاعده علــى التواصــل 

بســهولة ويســر.
3-  ضــرورة تفعيــل ســمة الخصوصيــة التــي تتيحهــا مواقــع التواصــل االجتماعــي عنــد االســتخدام، 
مــع التأكيــد علــى ضــرورة تفعيــل الخصوصيــة الذاتيــة الخاصــة بالشــخص نفســه مــن خــال 
تقليــل عــدد البيانــات الشــخصية التــي يقــوم بنشــرها حتــى ال يعــرض إلــى انتهــاك الخصوصيــة 
مــن قبــل آخريــن يميلــون إلــى ســرقة البيانــات واســتغالها ممــا يــؤدى إلــى انتشــار ظاهــرة التحــرش 

اإللكترونــي.
4-  ضــرورة التأكيــد علــى أهميــة التوجيــه الدينــي واإلرشــاد النفســي لحمايــة منظومــة الــزواج مــن 
التعــرض إلــى الدمــار والتفــكك، فيجــب أن تتضافــر جميــع الهيئــات الدينيــة واإلعاميــة مــن أجــل 
الحــد مــن مخاطــر مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى الحيــاة الزوجيــة، وبنــاء برنامــج إرشــادي 

يقــوم علــى معالجيــن لإلرشــاد النفســي حتــى يســتطيع التقليــل مــن ســلبيات تلــك المواقــع.
5-  ضــرورة التأكيــد علــى أهميــة دور المتزوجيــن فــي محاولــة تعديــل ســلوك شــركاؤهم علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، وأيضــا التأكيــد علــى أهميــة دور الشــريك نفســه فــي نبــذ كل مضمــون 

ســلبي علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي يؤثــر علــى حياتــه الزوجيــة.
6-  ضــرورة تشــديد الرقابــة الحكوميــة فــي تشــريع قانــون يحمــى مــن مخاطــر االنترنــت علــى 
األســرة، فكمــا يســتغل أعــداء الوطــن مواقــع التواصــل االجتماعــي لشــن الحــروب ضــده فإنهــم 
يســتغلون تلــك المواقــع لهــدم األســر فــي ذلــك الوطــن. ومــا الوطــن إال مجتمــع يعيــش فيــه أفــراد 
ــا أن تحمــى أســرها عــن طريــق منــع وصــول  مكونيــن أســر، فليــس بالقليــل علــى حكومــة بلدن
أفــراد المجتمــع إلــى المضمــون الســلبي الموجــود علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، مــع فــرض 
قانــون يحمــى الــزوج والزوجــة مــن الخيانــة التــي ثبتــت صحــة وجودهــا وتشــابكها وتعقدهــا للحيــاة 

الزوجيــة وامتــدت لتؤثــر علــى الحيــاة األســرية.
7- األخذ بتوصيات الباحثين في المجال االجتماعي والنفسي واإلعامي.
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