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السلوكات الممارسة من قبل األزواج عبر شبكات التواصل اإلجتماعي في المجتمع األردني
"دراسة ميدانية على عينة عمدية من األزواج المحكومين وأصحاب القضايا المنظورة"
علي جميل الصرايرة* ،نائلة سـليمان الص اريـرة** ،هيا علي المصالحه***

ملخـص
تهدف الد ارس ـ ــة إلع التعرف علع الس ـ ــلوسا الممارس ـ ــة من قبا األزواو عبر مواق التوا ـ ــا االجتماعي في المجتم األردني،
بعينة تسون من  100من األزواو المحسومين وأ ـ ـ ـ ـ ــحال الوض ـ ـ ـ ـ ــايا المن ور  ،ومن أجا ذلك تم تطوير اس ـ ـ ـ ـ ــتبانة تسون من
الخ ـ ـ ـ ــاغر الديمويرافية لعينة الد ارس ـ ـ ـ ــة ،ومعلوما عن طبيعة العالقة بشـ ـ ـ ـ ـريك الحيا  ،واألس ـ ـ ـ ــبال المادية للخيانة ،وموياس
السـ ــلوسا الجنسـ ــية والعاطفية الممارسـ ــة من األزواو عبر وسـ ــاغا التوا ـ ــا االجتماعي ،واسـ ــتخدم الد ارسـ ــة المنه الو ــفي
لمناسبته لمثا هذا النوع من الدراسا .
وتو ـ ــل الد ارس ـ ــة إلع مجموعة من النتاغ منهاق وجود فرو ذا داللة إح ـ ــاغية في ممارس ـ ــة سا من الس ـ ــلوسا الجنس ـ ــية
والعاطفية ومتغير العمر ،أيض ـات تو ــل النتاغ إلع عدم وجود فرو ذا داللة إح ــاغية في ممارســة الســلوسا العاطفية من
قبــا األزواو عبر مواق التوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اإلجتمــاعي تعزل لمتغير الماهــا العلمي ،بينمــا دلـ النتــاغ علع وجود فرو ذا داللـة
إح ــاغية في ممارســة الســلوسا الجنســية تعزل للماها العلمي ،سما تو ــل النتاغ إلع عدم وجود فرو ذا داللة إح ــاغية
في ممارســة الســلوسا العاطفية تعزل للنوع اإلجتماعي ،بينما توجد فرو ذا داللة إح ــاغية في ممارســة الســلوسا الجنســية
من قبا األزواو تعزل للنوع اإلجتماعي ،وحوا اإلجابه عن التسـ ـ ــااا المحور ق ها تعد السـ ـ ــلوسا الممارسـ ـ ــة من قبا األزواو
عبر وسـ ـ ــاغا التوا ـ ـ ــا االجتماعي نوعات من الخيانة الزوجية وبالتالي تشـ ـ ــسا مشـ ـ ــسلة اجتماعية؟ بين نتاغ الد ارسـ ـ ــة بأن أسثر
الســلوسا العاطفية هو الشــعور بالراحة بالتوا ــا م شــخر يريل ،بينما أسثر الســلوسا الجنســية الممارســة هو التعبير عن
الريبا الجنســية ،سما بين نتاغ الد ارســة ان أسثر األســبال المادية للســلوسا الممارســة حل المغامر والبحث عما هو جديد،
وضعف الوازع الديني.
الكلمات الدالةق الخيانه الزوجية ،السلوسا

العاطفية ،السلوسا

الجنسية.

قرآنية ،منها ما ورد في سور النور علع إعتبار أنها نوع من
الفاحشة وذلك في قوله تعالع "أن الذين يحبون أن تشي الفاحشة
في الذين آمنوا لهم عذال أليم في الدنيا واآلخر واهلل يعلم وأنتم
ال تعلمون" (النور ،)19 ،وهي أيضات تُعتبر من الزنا وفي ذلك
قاا تعالع "والذين ال يدعون م اهلل إلهات آخر وال يوتلون النفس
التي حرم اهلل إال بالح وال يزنون ومن يفعا ذلك يل أثاما
يضاعف له العذال يوم الويامة ويخلد فيه مهانا" (الفرقان-68 ،
.)70
وتُو ف أيضات بِحداثتها من حيث الوساغا التي تُستخدم

المقدمة
الممارسة ِمن ِقبا األزواو َعبر وساغا
السلوسا
تُعتبر ُ
ُ
التوا ا اإلجتماعي نوعات ِمن ِ
الخيانة الزوجية التي هيق اهر
قديمة ِقدم التاريخ البشر ويدا علع ِقدمها ما ورد من ن ور
محاضر متفرغ ،جامعة الزيتونة األردنية ،األردن.
*
** باحثة إجتمـ ـ ــاعية ،األردن.
*** استاذ مساعد ،جامعة الزيتونة االردنية ،األردن.
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السلوسا
ُ

علي ال راير  ،ناغلة ال اريـر  ،هيا علي الم الحه

الممارسة ...
ُ

عالقا جنسية خارو إطار الزواو ،ووفوات للدراسة فإن  4من
أ ا  10في الدوا اإلسسندنافية خانوا زوجاتهم ولو لمره وأحد
علع األقا (.)Wikipedia: 2017
سما بين استطالع الخيانة اإللسترونية الذ هدف إلع معرفة
حجم الخيانة اإللسترونية بعينة ضم ) (8822فردات ،أفاد
 %14.85منهم أنهم وقعوا في الخيانة اإللسترونية ،بينما أفاد
 %4.86منهم بأنهم سانوا علع وشك الوقوع في الخيانة
اإللسترونية ،في حين نفع ما نسبته ) (%80.56من أفراد العينة
وقوعهم في الخيانة اإللسترونية( ،طلع .)2005 ،Tal’at ،
وتزداد شعبية مواق الشبسا اإلجتماعية سا يوم بين
مستخدمي اإلنترن فهناك ( 1.5مليار) شخر في جمي أنحاء
العام لديهم ملفاتهم الشخ ية علع مواق الشبسا اإلجتماعية،
( )Shirase: 2012حيث بدأ الشبسا اإلجتماعية في ال هور
في أواخر التسعينيا مثا  Classmates.comعام  1995للربط
بين زمالء الدراسة وموق  Six Degrees.comعام  1997ورسز
ذلك الموق علع الروابط المباشر بين األشخار .و هر في
تلك المواق الملفا الشخ ية للمستخدمين وخدمة إرساا
الرساغا الخا ة لمجموعة من األ دقاء .وبالريم من توفير
تلك المواق لخدما مشابهة لم توجد في الشبسا االجتماعية
الحالية إال أن تلك المواق لم تستط أن تدرو لمالسيها وتم
إيالقها.
وبعد ذلك هر مجموعة من الشبسا االجتماعية التي لم
تستط أن تحو النجاح السبير بين األعوام  1999و ،2001
فحاته
وم بداية عام  2005هر موق يبلغ عدد مشاهدا
أسثر من  Googleوهو ( ،)Myspaceاألميرسي الشهير ،ويعتبر
من أواغا وأسبر الشبسا اإلجتماعية علع مستول العالم ومعه
منافسه الشهير فيس بوك ( )Facebookوالذ بدأ أيضات في
اإلنتشار المتواز م ما سبيس ( )My spaceحتع قام فيس
بوك ( )Facebookفي عام  2007بإتاحة تسوين التطبيوا
للمطورين ،وهذا ما أدل إلع زياد أعداد مستخدمي فيس بوك
ٍ
بشسا سبير ويعتود أن عددهم حاليات يتجاوز (1.5
()Facebook
مليار) مستخدم علع مستول العالم ( .)Wikipedia: 2016

إلرتسابها ،وهي شبسا التوا ا االجتماعي ،حيث تُشير
اإلح اغيا وفوات لنتاغ دراسة أجرتها داغر اإلفتاء العام في
األردن ،فإن حاال الطال بسبل وساغا اإلت اا الحديثة
تَودم علع حاال الطال الناتجة عن سوء جماا المن ر أو
عدم السفاية العلمية بين الزوجين ،فسان هذه الوساغا السبل
في طال  0.6من عينة الدراسة البالغ حجمها ) )2315واقعة
طال راجع داغر إفتاء العا مة عمان في مطل عام .2016
(.)Saraya, 2016
ووفوات إلح اغيا السنوا الثالثة الماضية (،2017
 )2015،2016علع التوالي ،شهد ارتفاعات ملحو ات في أعداد
حاال الطال في األردن بحيث ترتف في سا عام 1000
حالة عن العام الذ سبوه ،مشير الدراسة التي أجرتها داغر
اإلفتاء العام في األردن إلع أن وساغا اإلت اال الحديثة وفي
مودمتها شبسا التوا ا اإلجتماعي "الفيس بوك (،)Facebook
الواتس آل  "WhatsAppمن أبرز أسبال ارتفاع حاال الطال
(.)Wikipedia: 2017
المجتم العربي والعالمي،أ هر دراسة حديثة
وفيما يخر ُ
أجرتها وزار العدا السويتية ،أشار إلع أن هناك ِعد أسبال
للطال من بينها الخيانة الزوجية (موث في ،سبتي)2012 ،
سما أ هر دراسة لماسسة ماشر اإلنترن العالمي في
( )Londonعام  ،2015أفاد بأن "الخيانة هي العنوان ال ارخ
للعالقا التي تتم َعبر مواق التوا ا اإلجتماعي المختلفة،
ووفوات للدراسة فإن  %25من حاال الخيانة الزوجية تتم عبر
اإلنترن من خالا مواق التوا ا اإلجتماعي ،سما أ هر
الدراسة التي شمل عددات من الدوا األوروبية ،أن الفيس بوك
( )Facebookسأوا أسبال الخالفا في المانيا– يليه تويتر" وهو
ما يعسس الدور الخطير الذ أ بح تلعبه هذه المواق في
بعض المجتمعا (.)BBC. 2015
ة في توديم
وأ هر دراسة مرسز ( )Dr Felixالمتخ
خدما اإلنترن  ،أن األزواو في الدوا اإلسسندنافية هم األسثر
خيانة ،حيث رسز الدراسة علع السلوك الجنسي لألزواو،
وتو ل إلع أن  %46من الرجاا في الدنمارك يمارسون
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نوع الشبكة
سسايل
()Skype

تنسن  ،سبوسيو
()Tencent QQ

بوك

فيس

()Facebook

ما

سبييس

()My space

سيوزون
()Conezone

ويندوزاليف
مسنجر
(Windows

أنواع الشبكات االجتماعية ،استخدامها وتاريخ اإلنشاء
تاريخ اإلنشاء
اإلستخدام
للرساغا المباشر والتخاطل المباشر بال و وال ور
مارس2010
واإلت اال الهاتفية.
رساغا مباشر بلغا

مختلفة في ال ين

موق عام
موق عام يغلل عليه الفنون
موق عام في ال ين

رساغا مباشر والتخاطل المباشر بال و وال ور

عدد المسجلين (بالمليون)
 ،663مارس2010 /

ديسمبر 2010

 636نوفمبر2010 /

فبراير 2004

/1.5مليار 2011

أيسطس2003 ،

 ،100مايو2011 /

2011

 ،480مارس2011 /

2009

 ،330يونيو2009 /

Live
)Messenger

خار بالمرهوين
هايو Haio
تويتر( )Twitterموق عام ،مدونا بسيطة ،نشر بسيط
ميا بريد الستروني ورساغا مباشر والتخاطل المباشر بال و
جي
وال ور
))Gmail
فيسونتاستي
خار باللغة الروسية
(BK

2011
يوليو2006 ،

 ،203فبراير2011 /
 ،200يناير2011 /

2009

 ،176.5ديسمبر2009 /

2006

 ،135فبراير2011 /

)OHTakTe

اورس ( )Orkutيتب لجوجا منتشر في الب ارزيا والهند
موق عام
بيبو ()Bebo
بادو ()Badoo
سيناويبو (Sian
)Weibo

موق عام ،التعرف علع اناس جدد ،شاغ في اوروبا وامريسا
الالتنية
منتشر بال ينية المبسطة والتراثية

الم در مرسز الدراسا

يناير 2004
يوليو 2005

 ،120ايسطس2010 /
 117يوليو2010 /

2006

 ،113فبرير2011 /

أيسطس2009 ،

 ،100فبراير2011/

اإلستراتيجية جامعة الملك عبد العزيز.2012 ،

النشطة علع وساغا التوا ا اإلجتماعي ت ا الع (1.7
مليار) حسال ،من أ ا  2.1مليار حسال ،في حين أن عدد
المستخدمين ي ا الع ( 3مليا ار ) مستخدم ،أ ما يعادا 45
 %من إجمالي عدد سسان االرض (.)Wikipedia:2018
وتشير المجلة في إح اغية سشف عنها ،أن المواق األسثر

وسشف موق "مجلة محرك البحث" ( )Search Engineحجم
النمو في قطاع وساغا التوا ا اإلجتماعي ،ونشر  3بيانا
رسومية (انفويرافيسس) األوا عام  ،2011وتم تحديثه في العام
 ،2013ونشر نسخة محدثة ثالثة في العام  ،2015أ هر
بيانا المجلة بين عامي  ،2015 -2010أن عدد الحسابا
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الممارسة ...
ُ

من قبا األزواو عبر مواق التوا ا اإلجتماعي في األردن،
والتعرف إلع العواما المسببة لها .وتسعع الدراسة لإلجابة عن
التسااا المحور اآلتيق ها تعد السلوسا الممارسة من قبا
األزواو عبر وساغا التوا ا اإلجتماعي نوعات من الخيانة
الزوجية وبالتالي تشسا مشسلة اجتماعية؟.

استخدامات هما موق يوتيول ( ،)YouTubeويودر عدد مستخدميه
بأسثر من مليار مستخدم ،في حين يتجاوز عدد مستخدمي موق
الفيس بوك ( 1.5 )Facebookمليار مستخدم، Wikipedia( ،
 " )2017وقد أُستخدم السثير هذه المواق للمغازلة ،وم ار سثير
لإلنخراط في محادثا جنسية.)2005:p44،Blow & Hartnett( .
ووفوات للتوزي السساني ،فإن نسبة البالغين من مستخدمي
الفيس بوك ت ا الع  ،%71موابا  %28في لينسدان
( )Linkedlnوبينتريس ( ،)Pinterestو %26في إنستايرام
( ،)Instagramو %23في تويتر ( ،)Twitterفي حين أ هر
اإلح اغيا حسل الفغا العمرية لمستخدمي التوا ا
اإلجتماعي " أن  %89من المستخدمين هم في الفغة العمرية
 ،29 -18موابا  %82للفغة العمرية  ،49 –30و %65للفغة
العمرية  ،65 -50و  %49لمن هم فو  65عاما"
(.)Wikipedia:2016
سما تبين بأن  %4من رواد االنترن في الهند هم من
مستخدمي ( ،)SNSوهي ساب أسبر سو في العالم للشبسا
االجتماعية بعد الواليا المتحد وال ين والمانيا واالتحاد
الروسي والب ارزيا والمملسة المتحد  ،وفي الهند يوجد 20.90
مليون زاغر للشبسا اإلجتماعية ،وقد زاد عدد الزوار بنسبة
 %43خالا  ،2010-2009في حين تبين بأن %39
إستخدموا مواق الشبسا اإلجتماعية للتوا ا م األ دقاء
الحالين  %29للعثور علع األ دقاء الودامع %23 ،تسوين
داقا جديد  ،أ أن الغالبية إستخدموا خدمة ( ،)SNSللبواء
علع إت اا م األ دقاء الموجودين لديهم %24 ،وسيلة
لإلستمتاع بوق الفراغ  %9للح وا علع عما %16 ،لها
أثر سلبي علع حياتهم الشخ ية %84 ،ليس لها أثر سلبي
علع حياتهم اليومية (.)Shirase, 2012

أهمية الدراسة
تستسل الدراسة أهميتها في سونها محاولة لر د السلوسا
الممارسة من قبا األزواو عبر مواق التوا ا اإلجتماعي التي
تشسا الخيانة الزوجية عبر وساغا التوا ا اإلجتماعي ،فهناك
السثير من حاال الطال التي حدث بسبل العالقا التي تتم
خارو إطار ماسسة الزواو والتي تم اإلشار إليها سابوات،،وهذه
العالقا قد تسبب في هدم وتفسك السثير من األسر ،ويمسن
إبراز أهمية الدراسة الن رية علع النحو التاليق
 األهمية النظرية
 .1أنها ستاد إلع التعرف إلع العواما المادية إلع ممارسة
من قبا األزواو عبر وساغا التوا ا
السلوسا
اإلجتماعي.
 .2أنها ستاد إلع التعريف بأشساا الممارسا السلوسية من
قبا األزواو عبر وساغا التوا ا اإلجتماعي.
 .3أيضات تسليط الضوء علع اآلثار المترتبة علع السلوسا
بشسليها العاطفي والجنسي عبر وساغا التوا ا
اإلجتماعي.
 االهمية التطبيقية
 .1من الممسن ان تسهم نتاغ الدراسة ومن خالا ما تو ل
إليه من نتاغ  ،أن تحو فهما أعم للسلوسا الممارسة
من قبا األزواو عبر شبسا التوا ا اإلجتماعي تساعدهم
علع إ الح عالقاتهم عول حدوثها ،وأيضا قد تمن وقوع
األخطاء في األساس.
 .2يمسن أن تسهم النتاغ التي تو ل إليها الدراسة من خالا
التو يا في تحسين اإلستخدام اإليجابي لمواق التوا ا
اإلجتماعي والحد من آثار هذه ال اهر .
 .3يمسن االستفاد من نتاغ هذه الدراسة في بيغا مشابهة
لبيغة المجتم االردني.

مشكلة الدراسة
تعد السلوسا الممارسة من قبا األزواو عبر وساغا
التوا ا االجتماعي نوعات من الخيانة الزوجية التي تشسا مشسلة
اجتماعية ،ن اتر لما تسببه من خر وزعزعة لسيان األسر  ،وخل
المشاسا بين الزوجين التي تاد إذا ما إستفحل إلع الطال ،
وهدم سيان األسر التي هي اللبنة األساسية في بناء سليم ،ومن
هنا جاء هذه الدراسة لتلوي الضوء علع السلوسا الممارسة
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مستول داللة ( ،)  0.05تعزل إلع المستول التعليمي.

أهداف الدراسة
تسعع هذه الدراسة إلع تحوي األهداف التاليةق
 .1التعرف إلع أشساا السلوسا العاطفية المرتسبة من األزواو
عبر وساغا التوا ا اإلجتماعي.
 .2التعرف إلع أشساا السلوسا الجنسية المرتسبة من األزواو
عبر وساغا التوا ا اإلجتماعي.
 .3التعرف إلع أسثر األسبال التي دفع إلع إقامة عالقا
عاطفية أو جنسية من خالا الحسابا علع شبسا
التوا ا اإلجتماعي.

التعريفات اإلجرائية
تعرف الخيانة الزوجية وفوات لـ ،(Drigota & Barta
) ،2001:P178علع أنها "انتهاك الوواعد التي تن م علع مستول
العالقة الحميمة العاطفية أو الجسدية م الناس خارو العالقة
الزوجية".
توسم الخيانة الزوجية إلع شسلين هماق
السلوكات الجنسيةق وهي سلوك ينطو علع االت اا
الجنسي مثا التوبيا ،اللمس الحميم ،الجنس عن طري الفم ،أو
الجماع.
السلوكات العاطفيةق هي المشاعر العاطفية ،مثا التعل أو
المود لشخر آخر يمسن أن تنطو علع سلوك المزاح،
واألحاديث الحميمة والوقوع في الحل.
سما يعرفها ( )Carlozzi, leeker, 2012:P69علع أنها "شعور
ذاتي بأن شريسات واحدات قد انتهك مجموعة من الوواعد أو المعايير
في العالقة الزوجية حيث يشما االنتهاكق التوبيا ،المداعبة
الجنسية ،الجماع ،الجنس الشرجي م شخر خارو العالقة
الزوجية".

أسئلة الدراسة وفرضياتها
تحاوا الدراسة اإلجابة عن التسااا الرغيسق ها تعد
السلوسا العاطفية والجنسية الممارسة من قبا األزواو عبر
وساغا التوا ا اإلجتماعي نوع تا من الخيانة الزوجية وبالتالي
تشسا مشسلة اجتماعية؟
والفرضيا الوارد أدناه ،بحيث تم اعتماد مستول (0.05
 ،) لفحر التسااال والفرضيا التالية وينبث عن التسااا
الرغيس مجموعه من التسااال الفرعية التاليةق
 .1ما أشساا السلوسا العاطفية المرتسبة من األزواو عبر
وساغا التوا ا اإلجتماعي.
 .2ما أشساا السلوسا الجنسية المرتسبة من األزواو عبر
وساغا التوا ا اإلجتماعي.
 .3ما أسثر األسبال التي دفع إلع إقامة عالقا عاطفية أو
التوا ا
علع شبسا
جنسية من خالا حسابا
اإلجتماعي.

تعريف مواقع شبكات التواصل االجتماعية
هي عبار عن "مجتمعا علع شبسة اإلنترن تتيح السماح
للمستخدمين إعاد اإلت اا والبواء علع إت اا م مستخدمين
علع شبسا اإلنترن األخرل" ) (Jaclyn, 2012وهي أيضاُ عبار
عن "مواق ويل تودم مجموعة من الخدما للمستخدمين مثا
المحادثة الفورية والرساغا الخا ة والبريد االلستروني والفيديو
والتدوين ومشارسة الملفا وييرها من الخدما "(Wikipedia: .
) 2013سما أنها "إستخدم الفيس بوك ( ،)Facebookيوتيول
( ،)Youtubeتويتر ( ،)Twitterما سبيس ( ،)My spaceأو
لينسدين ( )Linkedlnم الهواتف الذسية التي تسون قادر علع
الو وا إلع اإلنترن (.)Shirase, 2012

فرضيات الدراسة
 .1ال يوجد فرو داللة إح اغية لمرتسبي الممارسا السلوسية
(الجنسية والعاطفية) عبر وساغا التوا ا اإلجتماعي عند
مستول داللة ( ،)  0.05تعزل إلع النوع االجتماعي.
 .2ال يوجد فرو داللة إح اغية لمرتسبي الممارسا ،
(الجنسية والعاطفية) عبر وساغا التوا ا اإلجتماعي عند
مستول داللة ( ،)  0.05تعزل إلع العمر.
 .3ال يوجد فرو داللة إح اغية لمرتسبي الممارسا ،
(الجنسية والعاطفية) عبر وساغا التوا ا اإلجتماعي عند

اإلطار النظري
البنائية الوظيفية (تالكوت بارسونز)
بنع ( )Talcot Personsن ريته علع أساس أن المجتم
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اإلعالم وييرها من الماسسا .
الضبط اإلجتماعيق استدماو للمعايير االجتماعية والويم
وتوقعا الدور من خالا عملية التنشغة اإلجتماعية مما يدف
الفرد إلع االمتثاا.
وهناك ترابط وتساما بين نس التنشغة االجتماعية والثوافة
حيث يستسل الفرد الويم والمعايير والتواليد وسافة السلوك
(مريول فيه أو يير مريول فيه) من األشخار الماثرين في
حيا الفرد مثا الوالدين واأل دقاء والمعلمين الذين يتفاعا معهم
ويتأثر بالثوافة العامة.
فالثوافةق تعرف علع أنها ميراث حضار ومن مسوناتها
العادا والتواليد والويم وأنماط السلوك التي يسعع الفرد لتعلمها
من خالا تفاعله داخا األسر وتفاعله م اآلخرين الذين يتعاما
معهم.
ويمسن تفسير السلوسا المرتسبة من قبا األزواو علع أنها
حالة من عدم اإلنسجام والتواف واإلتسا التي تحدث في أجزاء
البناء اإلجتماعي ،والتي تاد إلع حالة من الألتوازن
واإلنحراف ،وت هر حالة عدم االتسا والتساما في نس التنشغة
اإلجتماعية ،التي تعتبر من وجهة ن ر البناغية الو يفية أحد
جوانل النس االجتماعي ،حيث تتفاعا م باقي عنا ر النس
الذ يساعد في المحاف ة علع توازن البناء اإلجتماعي.
من خالا التنشغة االجتماعية يتعلم الفرد السثير من أنماط
السلوك السليمة والمنحرفة ،والويم والمعايير والعادا واألفسار
والثوافة والرموز التي تمده بوساغا اإلت اا ،حيث أثبت
الدراسا أن شخ ية الفرد تتشسا خالا  5-2سنوا األولع
من حياته (سرادشة Karadsheh, 2013ق ر  ،)56فمن خالا
التنشغة اإلجتماعية يتم ضبط سلوك الفرد وتتجسد الماث ار في
سلوك الفرد من خالاق
األسر  ،والمدرسة ،الرفا  ،المسجد ،وساغا اإلعالم ،العما.

يتسون من مجموعة من األنسا الفرعية التي تووم علع التساما
والتناس واالتسا والتوازن واالنسجام فيما بينها ،وأن أ خلا
في جزء من أجزاء النس سياد إلع إحداث خلا في األجزاء
األخرل .ويعتبر ( )Talcot Personsمن أبرز رواد الن رية
البناغية الو يفية والذ حدد عنا ر الفعا اإلراد وهيق
 .1الفاعا .2 .األهداف .3 .الوساغا  .4مجموعة
األوضاع الموقفية التي يواجهها الفرد الفاعا  .5مجموعة الويم
والمعايير واألفسار التي تحسم سلوك الفرد  .6إتخاذ الورار ضمن
الوساغا واألهداف( .فرح :1999 ،Farah ،ر.)33
سما بين ( )Talcot Personsبأن المجتم يتسون من أربعة
انسا وهيق
.1النس الثوافي  .2النس اإلجتماعي  .3نس الشخ ية
 .4العضوية السلوسية سنس وهذه األنسا يوجد بينها تساما
وتناس وتنايم وتداخا وأن أ خلا في أ نس من هذه
األنسا سياد إلع حالة من الألتوازن التي توود إلع اإلنحراف.
وقد أشار (الحورانيAL-hourani, 2010 ،ق ر )86الع ان
التوازن والتساما والتناس يحدث من خالا أسلوبينق
 .1التنشغة االجتماعية.
 .2الضبط االجتماعي.
التنشئة االجتماعية :هي عملية تهدف إلع إدماو الثوافة
في نس الشخ ية وهي عملية مستمر تبدأ منذ الميالد داخا
األسر وتستمر في المدرسة وتتأثر بجماعة الرفا والمهنة.
حيث تووم التنشغة اإلجتماعية بالمحاف ة علع البناء
اإلجتماعي وتوازنه ألن الفرد أثناء عملية التنشغة يتعرض
لعمليا عد من الضبط واإلمتثاا التي تساعد علع التواف م
المجموعة التي ينتمي إليها وذلك ياد إلع إحداث التوازن،
ومن خالا التنشغة اإلجتماعية يتشسا سلوك اإلنسان ويتحو
التواف بين سلوك الفرد والمواقف االجتماعية وفوا لتوقعا سا
مجتم  ،وعليه فإن التنشغة االجتماعية لها جانبان يتمثالن فيق
أ .الضبط أ ضبط سلوك الفرد ،وسفه عن السثير من
السلوسا يير المريول فيها.
ل .التعلم تعلمه وتشجعه علع أن يتعلم سيف يحو ما يريد.
وهناك نوعان من التنشغة االجتماعيةق
 التنشغة المو ود ق وهي تتم في األسر والمدرسة. -التنشغة يير المو ود وهي تتم من خالا المسجد ووساغا

الدراسات السابقة
بعد مراجعة األدبيا حوا موضوع الدراسة ،تبين عدم وجود
أدبيا أردنية منشور حوا الموضوع وهذا ما يعطي الدراسة
الراهنة أهميتها في المجتم األردني ،اإل أنه يوجد عدد نادر
جدات من الدراسا العربية واألجنبية ذا ال لة بموضوع
الدراسة ،ووض ما أمسن من هذه الدراسا والتي تناول
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 %15من المرشدين تعاملوا م أنواع خيانة ممثلة في الخيانة
اإللسترونية واقامة عالقة محرمة م أخريا .
سما أجر سا من (نسيسة ويوالم2104 ،ق ر)14
دراستهما الموسومة بـ " اهر الخيانة الزوجية في المجتم
الجزاغر " وسشف النتاغ أن قضايا الخيانة الزوجية في ارتفاع
مستمر خا ة م هور أجهز اإلت اا الحديثة ساإلنترن ،
وبين الدراسة أن المسلسال الترسية لها تأثير سبير في زياد
غي ار السن".
قضايا الخيانة خا ة عند الزوجا
ومن الدراسا األجنبية ذا ال لة بموضوع الدراسة تلك
الدراسة التي قام بها ( )Cravens.D.j.et al, : 2012والموسومة بـ
"مشسلة الخيانة الزوجية عبر الفيس بوك" وهدف للتعرف الع
تجارل األزواو الذين يتعرضون لخيانة أزواجهم عبر الفيس
بوك ،والعمليا االجتماعية والنفسية األساسية التي تحدث عند
استشاف سلوسيا الخيانة ،حيث أ هر نتاغ الدراسة أن
تجربة استشاف الخيانة الزوجية من أسثر التجارل المالمة التي
ينت عنها السثير من اآلثار النفسية واالجتماعية ومن أبرزها
اإل ابة باالستغال وحدوث الطال أو االنف اا.
وقام ( )Donna Rosko:, 2009بدراسته الموسومة بـ "تجارل
الزوجا عند استشاف خيانة أزواجهن عبر اإلنترن " والتي
سع للتعرف إلع خب ار وتجارل النساء عند استشافهن لخيانة
أزواجهن عبر اإلنترن وتو ل الدراسة إلع أن العديد من
النساء تعاني من الغضل والغير واإلستغال عند إستشافهن
لخيانة األزواو.
سما أجر ( )Nicole M. T: 2013دراستها الموسومة بـ
"النساء األمريسيا من أ وا أفريوية والخيانة الزوجية" التي
هدف للتعرف إلع قد ار النساء األمريسيا من أ ا أفريوي
علع التسيف م الطال النات عن الخيانة الزوجية وفهم
تجاربهن الخا ة ،وأ هر نتاغ الدراسة أن النساء األمريسيا
من أ ا إفريوي لديهن المودر علع استثمار الموارد المتاحة
لدل المجتم واألسر والشبسا اإلجتماعية للبحث عن حلوا
لمشسالتهم المترتبة علع الطال النات عن الخيانة الزوجية
سإستخدام التعليم سمفاتيح للمضي قدمات في حياتهن واستعاد
الثوة بالذا .
وقام ) ،(Jaclyn,: 2013بدراستها الموسومة ب ـ "الفيس بوك
( )Facebookوالخيانة" ،بين الدراسة أن  %51من المشارسين

السلوسا الممارسة من قبا األزواو عبر وساغا التوا ا
اإلجتماعي ،وسيتم عرض الدراسا العربية ومن ثم األجنبية
ذا ال لة وف إرتباطها بموضوع الدراسة وليس وف ترتيبها
الزمني وهيق
أجر (الربي  )2009 ،دراستها الموسومة بـ "بعض السما
الشخ ية والديمغرافية المنبغة بالخيانة الزوجية عبر اإلنترن "
والتي هدف للتعرف الع تحديد أهم الدواف والسما الشخ ية
والديمغرافية التي تنبئ بمثا هذا النوع من العالقا وتحديد
اآلثار الناتجة عن مثا هذا النوع من العالقا الزواجية،
واشتمل عينة الدراسة علع مجموعة من اإلزواو والزوجا
الذين داوموا علع االت اا بشبسة اإلنترن بهدف التوا ا م
الجنس اآلخر لتسوين عالقا بديلة لعالقاتهم الزوجية والتي
بلغ عينتها  112مفرد  ،حيث أ هر نتاغ دراستها أن الوازع
الديني يسهم بشسا أسبر من المتغي ار األخرل في التوجة نحو
توييم العالقا الشبسية بالخيانة الزوجية ،يليه متغي ار الجنس
والعمر ،سما وجد تباين بين ألثر العالقا العاطفية عبر الشبسة
بتباين الجنس في إتجاه الزوجا  ،بينما إنعدم تأثير متغير العمر
ومتغير الفتر المنوضية علع الزواو.
وفي دراسة أجرتها (عناني )2013 ،والموسومة بـ
"االستخدام السلبي لشبسة اإلنترن وأثره في التفسك األسر "
والتي أ هر نتاغجها أن المجتم العربي أ بح يشهد تغي ار
قيمية منذ هور اإلنترن  ،وأن مع م المتآثرين من هذه ال اهر
هم األزواو والزوجا الذين وجدوا في مواق التوا ا
اإلجتماعي ويرف الدردشة مآربا لهم ولنزواتهم ،وأشار الدراسة
أن هذه الغرف أ بح سهلة للخيانة الزوجية".
وفي دراسة أجرتها (بن سعد2014 ،ق ر )37والموسومة
بـ "دور المرشد األسر في التعاما م حاال الخيانة الزوجية"
والتي هدف للتعرف إلع واق عما المرشدين األسريين م
حاال الخيانة الزوجية ،والتي إشتمل عينة الدراسة علع ()81
مرشدات اسريات ،و( )3خبراء ،و( )9خبي ار بمسمع مستشار
إجتماعي ،أ هر نتاغ الدراسة أن  %20من المرشدين
األسريين تعاملوا م المسالما الهاتفية يير المشروعة التي
يستخدمها شريك الحيا خارو نطا الحيا الزوجية ،والتي
أعتبر من أسثر أنواع الخيانة الزوجية التي تعرض لها
الحاال التي تعاما معها المرشدين األسريين ،وتلتها نسبة
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عبر تويتر والفيس بوك وبالسبير  ،مما أوجد عالقا لها أبعاد
ويايا سيغة،عبر اإلنجراف نحو الخطأ وهو ما أدل إلع وجود
ام (.)Wikipedia:2014
حاال طال فعلي وطال
وفي دراستها التي أجرتها عن "الخيانة الزوجية عبر
اإلنترن " تاسد ( )Brigitte Webra:2014أن الخيانة الزوجية تبدأ
مثا لعبة أو مغامر غير  ،فالمتزوجون ووفوات لدراستها ناد اتر ما
يسعون وراء عالقة واحد أو عميوة ،ولسن ال مان لديهم من
تسوين عالقا متعدد يير محدود وعابر  ،ويمسن أن يدمنوا
هذا النوع من العالقا  ،خا ةت إذا انعدم مساحا الحوار
والحلم في حياتهم م زوجاتهم الحويويا  ،وتشير الدراسة بأن
النتاغ يالبات ما تسون سلبية بسبل هذه اللعبة الطاغشة والحوا ار
العابثة التي يمسن أن تاد الع سارثه" ()Wikipedia:2014

قد ذسروا بأنهم قد انخرطوا في واحد علع األقا من النشاطا
يير الالغوة علع الفيسبوك ،و%83.8من المشارسين بينوا بأن
الفيسبوك أ بح جزءات من روتين حياتهم اليومية ،سذلك بين
النتاغ بأن األشخار الذين لديهم دردشا جنسية تعما علع
تأجي الطال  ،سما أ هر الدراسة أن استخدام الفيسبوك من
قبا أفراد الدراسة تراوح بين  10دقاغ إلع  3ساعا  ،وأن
 %83من أفراد الدراسة قد بينوا بأن الفيسبوك أ بح من العما
اليومي الروتيني ،وأشار  %67بأن دخولهم للفيسبوك بسبل
شعورهم بالملا.
وفي دراسة قام بها ( ،)Daneback: 2005بين خ اغر
األفراد المنخرطين في الخيانة الزوجية عبر اإلنترن بعينة،
ضم  ،1828حيث أشار ثلث أفراد العينة من الرجاا والنساء
بأنهم قد انخرطوا في التحفيز الذاتي للجنس ،وأن  %46منهم
قالوا بأنهم علع عالقة ملتزمة بشخر آخر.
وسشف دراسة حديثة قام بها جامعة بوسطن االمريسية
(" )2016أن استخدام مواق التوا ا اإلجتماعي بشسا مفرط
يسبل فوضع في العالقا العاطفية ،حيث أ هر الدراسة
وجود عالقة وطيد بين استخدام وساغا التوا ا اإلجتماعي
والمشاسا اإلجتماعية والخيانة الزوجية التي تفضي إلع الطال ،
وشمل عينة الدراسة مستخدمي الفيس بوك الذين تتراوح
أعمارهم ما بين  82 -18عامات ،حيث تتبع الدراسة معدا
الوق الذ يوضونه أمام مواق التوا ا ،وسم مر تحدث فيها
مشسلة م شرساغهم في الحيا بسبل تلك المواق  ،حيث إرتبط
اإلستخدام المتوا ا لشبسا التوا ا اإلجتماعي بأرتفاع
معدال الطال بين الزوجين" (.)Wikipedia:2016
وسشف دراسة عن "النساء أسثر خيانة من الرجاا "أن
التسنولوجيا قد تاد إلع الخيانة الزوجية ،ووفوات للدراسة فإن
النساء من الفغة العمرية  50 –30عامات هن األسثر اقدامات علع
فعا ذلك م رجالهن بسبل الهواتف الذسية،سما وأسد  %66من
أقروا بأن "التسنولوجيا" الجديد ،
المشارسين والمشارسا
خ و ا "شبسة اإلنترن " تساعدهم في خيانة ن فهم اآلخر
(.)Wikipedia:2014
وسشف دراسة شمل  17موقعا إلسترونيات ،أن  %65ممن
يدخلون "يرف الدردشة" هم "مدمنو" خيانة إلسترونية ،و%45
منهم متزوجون ،وأشار الدراسة إلع أن التونية عزز التوا ا

منهجية الدراسة
استخدم الدراسة المنه الو في الذ اشتما علع و ف
لعينة الدراسة ،وأسلول معالجة البيانا ومحددا الدراسة،
وفيما يأتي و ف لمفردا الت ميم والمنهجيةق
عينة الدراسة
تسون عينة الدراسة من ( )100من األزواو المحسومين
وأ حال الوضايا المتعلوة بالخيانة الزوجية،حيث أخذ عينة
الدراسة بطريوة عمدية (ق دية)  65منها في العا مه عمان
من األزواو المحسومين ،و 35من األزواو أ حال الوضايا
لدل مجموعة من المحامين في محاف ة السرك ،وتسون من
قسمين ( ،)35في محاف ة السرك ،و( )65من االستبانا في
محاف ة عمان.
أداة الدراسة
تم تطوير إستبانه سأدا لجم بيانا هذه الدراسة والتي
سان ح يلة الوراء في السثير من أدبيا الدراسا السابوة
الخا ة بموضوع السلوسا الممارسة من قبا األزواو عبر
مواق التوا ا اإلجتماعي ،بحيث تسون االستبانة في ورتها
النهاغية من األجزاء اآلتيةق
الديمويرافية ضم ق (النوع اإلجتماعي،
 .1المعلوما
المستول التعليمي ،العمر ،المهنة) ،تم قياسها باألسغلة (1-
.)5
 .2المعلوما المتعلوة بمواق التوا ا اإلجتماعي المستخدمة
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.3

.4

.5

.6

.7

العاطفي ،الهرول من النسد ،للمتعة ،فودان الجاذبية ،الفراغ
العاطفي ،جذل اهتمام اآلخرين ،ضعف الريبة الجنسية،
للح وا علع الماا ،الشعور باإلهماا ،الخيانة الزوجية.
صدق األداة وثباتها
تم عرض استبانة الدراسة علع عدد من المحسمين بحيث
تم اإلبواء علع الفو ار التي أجم عليها المحسمون ،وعرض
علع ( )5من المحسمين والمخت ين بموضوع الدراسة من
اعضاء هيغة التدريس في أقسام علم االجتماع وعلم النفس في
ثالث جامعا رسمية أردنية ،وتم أخذ اقتراحاتهم وموافواتهم
علع األسغلة بعين االعتبار ،وسان ثبا االستبانة باستخدام
الطريوة المسافغة ووزع علع  20من األزواو المحسومين
وأ حال الوضايا المن ور  ،ثم أعيد توزيعها بعد إسبوعين من
تاريخ التوزي األوا علع نفس المجموعة ،وسان معدا الثبا
هو ( ،)%89.6وهي مناسبة إلجراء هذه الدراسة.
وبعد تفريغ االستبانا وادخالها في الحاسول ضمن برنام
الرزمة اإلح اغية للعلوم اإلجتماعية(Statistical Package For ،
)) ،Social Science (SPSSتم إستخدام أساليل اإلح اء
الو في لو ف خ اغر العينة والمتغي ار باللجوء إلع
التس ار ار والنسل المغوية ،سما تم إستخدام نتاغ إختبار ( )،
للعينا المستولة لإلجابة عن فرضيا الدراسة ،أيضات تم
إستخدام تحليا التباين  ،One Way ANOVAلإلجابة عن أسغلة
الدراسة وفرضياتها .ومن أجا فحر فرضيا الدراسة تم تحديد
مستول ألفا أقا أو يساو (.)0.05

من قبا األزواو بحيث شمل (إرتياد المواق  ،عدد
الساعا  ،اإلبحار عبر الشبسة ،الوق الموضي م األسر
والشبسة) ،قيس باألسغلة (.)6-9
طبيعة العالقا المتسونة عبر مواق التوا ا اإلجتماعي
حيث تم قياسها بالسااا رقم ( ،)10-14بحيث ضم الفو ار
التاليةق (تسوين عالقا علع الحسال ،نوع العالقا
المسونة ،طبيعة العالقا الغرامية ،الوق المفضا لدخوا
الموق  ،البرام المفضا مشاهدتها).
معلوما حوا طبيعة العالقة م شريك الحيا تم قياسها
بالسااا رقم ،)15-19( ،الذ ضم الفو ار التاليةق (مدل
إخالر شريك الحيا  ،التغي ار السلوسية علع شريك الحيا ،
مستول العالقة بشريك الحيا  ،ممارسة الخيانة ممن هم
حولك ،مشاهد األفالم اإلباحية ،رد الفعا تجاه إقامة عالقة
بشريك الحيا ).
موياس السلوسا الممارسة من قبا األزواو عبر شبسا
التوا ا اإلجتماعي ،قيس بالسااا رقم ( ،)15بحيث شما
الفو ار التاليةق (إعطاء الرقم لغريل ،الشعور بالراحة
بالتوا ا م يريل ،الوقوع بالحل ،تبادا ال ور ،تبادا
عبا ار الحل والغزا).
موياس السلوسا الجنسية الممارسة من قبا األزواو عبر
مواق التوا ا اإلجتماعي ،قيس بالسااا رقم ()19-20
الذ ضم  16فوره وهيق الريبة الجنسية ،اللواء الغرامي،
االهتمام الجنسي بشخر يريل ،االنشغاا في أفسار عن
االت اا الجنسي م شخر آخر ،التخيال الجنسية،
الدعو للحديث يير األخالقي ،تبادا الرساغا الجنسية،
إرساا العبا ار المثير جنسيا ،إرساا ملفا تحما
فيديوها يير أخالقية ،تبادا األسرار الحميمة ،إرساا
ال ور المثير جنسيات ،إرساا لوطا مثير جنسيات ،إرساا
ور يير أخالقية ،التعر أمام سامي ار ليشاهدها آخر
علع الموق .
موياس األسبال التي دفع إلع إقامة عالقا عاطفية أو
جنسية من خالا الحسال علع مواق التو ا اإلجتماعي،
الذ قيس بالسااا رقم ( ،)21-25الذ ضم ( )17فور
وهيق حل المغامر  ،ضعف الوازع الديني ،عدم اإلشباع

تحليل نتائج الدراسة
سيتم التعرف علع السلوسا الممارسة من قبا األزواو من
خالا اقامة عالقا خارو ماسسة الزواو عبر مواق التوا ا
اإلجتماعي ،واإلجابة علع أسغلة الدراسة وتحليا فرضيا
رسة .و تم إستخدام برنام الحزمة االح اغية SPSS
الد ا
وأستخدم اإلح اءا الو فية (الوسط الحسابي ،واالنحراف
المعيار  ،والنسل المغوية ،والتسرار ،ومرب سا ).
 )1المعلومات الشخصية
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الجدول رقم ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيراتهم الشخصية
النسبة المئوية
التكرار
الفئة
المتغير
62
62
ذسر
النوع االجتماعي
38
38
أنثع
44
44
ثانو فأقا
26
26
دبلوم متوسط
المستول التعليمي
24
24
بسالوريوس
6
6
دراسا عليا
17
17
 25فأقا
34
34
26-30
العمر
42
42
31-40
7
7
اسثر من 40
48
48
قطاع حسومي
المهنة
52
52
قطاع خار
100
100
Total

من خالا الجدوا ( )2نالح أن ما نسبته ( )%96من
أفراد عينة الدراسة يرتادون مواق التوا ا االجتماعي ،وأسثر
المواق ارتيادا من قبلهم هو " "Facebookبنسبة ( ،)%90ثم
" "WhatsAppبنسبة ( ،)%52ثم " "Twitterبنسبة (،)%13
والمع م منهم يوضون ما بين  4-2ساعا بما نسبته (،)%66
وما نسبته ( )%47منهم يفضلون االبحار عبر الشبسة عوضا
عن الويام بالزيا ار االجتماعية لألها واألقارل.
 )3طبيعة العالقات المتكونة عبر مواقع التواصل االجتماعي:
من خالا الجدوا ( )3نالح أن ما نسبته ( )%85من
أفراد عينة الدراسة قد سونوا عالقا عبر شبسة التوا ا
اإلجتماعي ،وما نسبته ( )%56من تلك العالقا سان
داقة ،وما نسبته ( )%22منها سان عالقا
عالقا
يرامية ،وما نسبته ( )%23من العالقا الغرامية سان لواءا
يرامية وعاطفية معات ،وسان فتر الدخوا المفضلة للحسال
عبر موق التوا ا اإلجتماعي هي فتر المساء بنسبة (،)%53
ومن ثم فتر الليا بنسبة ( ،)%24و ما نسبته ( )%53من أفراد
عينة الدراسة يفضلون مشاهد البرام الثوافية عبر اإلنترن ،
بينما ما نسبته ( )%6منهم يفضلون مشاهد البرام اإلباحية.

من خالا الجدوا ( )1تبين أن توزي أفراد عينة الدراسة
جاء سما يليق
 الجنسق بلغ نسبة الذسور ( ،)%62.0ونسبة اإلناث
(.)%38.0
 الفئة العمريةق سان النسبة األسبر من أفراد عينة الدراسةهم ممن تتراوح أعمارهم ما بين ( 40-31سنة) حيث بلغ
نسبتهم ( ،)%42.0ثم تلتها نسبة من تتراوح أعمارهم ما
بين ( )30-26سنة ( ،)%34.0ثم من توا أعمارهم عن
 26سنة وبلغ ( ،)%17.0وبلغ نسبة من تزيد أعمارهم
عن  40سنة (.)%7.0
 المؤهل العلمي :النسبة األسبر من أفراد عينة الدراسة هممن الحا لين علع درجة الثانوية فأقا وقد بلغ نسبتهم
( ،)%44.0وبلغ نسبة الحا لين علع درجة البسالوريوس
( ،)%24.0والحا لين علع درجة الدبلوم المتوسط
( ،)%26.0ونسبة الحا لين علع درجة الدراسا العليا
(.)6
 المهنة :النسبة األسبر من أفراد عينة الدراسة هم من الوطاعالخار بنسبة (.)%52
 )2معلومات تتعلق بمواقع التواصل االجتماعي المستخدمة
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المتغير
ارتياد مواق التوا ا االجتماعي

الجدول رقم ()2
معلومات حول مواقع التواصل االجتماعي المستخدمة
الفئة
نعم
ال
Facebook
Instagram

موق التوا ا االجتماعي الذ ترتاده

Twitter
Skype
WhatsApp
Messenger

أقا من ساعة
من  4-2ساعة
عدد الساعا التي توضيها يوميات في استخدام حسابك علع
من  7-5ساعة
موق التوا ا االجتماعي
أسثر من  7ساعا
ال أستخدم الموق يوميا
نعم
ها تفضا اإلبحار عبر الشبسة عوضات عن الويام بالزيا ار
االجتماعية لألها واألقارل؟
ال
ها توضي م أسرتك وقتا يواز الوق الذ توضية في نعم
ت فح اإلنترن ؟
ال

التكرار
96
4
90
8
13
3
52
3
8
66
18
2
6
47
53
55
45

الجدول رقم ()3
معلومات حول طبيعة العالقات المتكونة عبر مواقع التواصل اإلجتماعي
التكرار
الفئة
المتغير
85
ها سون عالقا عبر حسابك علع شبسة التوا ا نعم
االجتماعي الخا ة بك؟
15
ال
56
عالقة داقة
22
عالقة يرامية
إذا سان إجابتك بنعم فما نوع تلك العالقا ؟
7
عالقة قرابة
21
عاطفية
إذا سن قد سون عالقا يرامية فما طبيعة تلك
20
لواءا يرامية
العالقا ؟
23
االثنان معا
10
فتر ال باح
4
فتر ال هر
ما الوق المفضا لدخولك حسابك علع موق التوا ا
9
فتر الع ر
االجتماعي؟
53
فتر المساء
24
منت ف الليا
53
الثوافية
41
الترفيهية
أ البرام التالية تفضا مشاهدتها؟
6
اإلباحية
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96
4
90
8
13
3
52
3
8
66
18
2
6
47
53
55
45

النسبة المئوية
85
15
56
22
7
21
20
23
10
4
9
53
24
53
41
6
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الممارسة ...
ُ

منهم عالقتهم بالشريك هي عالقة جيد  ،وما نسبته م()%41
يملك الزوو السلطة في اتخاذ الورار ،و( )%50منهم يشارك
الزوو الزوجة معات في إتخاذ الو ار ار .

 )4طبيعة العالقة مع شريك الحياة:
يبين الجدوا ( )4أن ما نسبته ( )%85من أفراد عينة
الدراسة يعتودون بأن شريك حياته مخلر ،وما نسبته ()%73
منهم يرون بأنه ال يوجد تغي ار سلوسية قد هر تبرر اقامتهم
لعالقا خارو نطا الزواو ،لسن نالح أن ما نسبته ()%54

الجدول رقم ()4
معلومات حول طبيعة العالقة مع شريك الحياة
الفئة
المتغير
نعم
ها تعتود بأن شريك حياتك مخلر؟
ال
إذا سان إجابتك بنعم ها هناك تغي ار سلوسية نعم
هر تبرز إقامته عالقا خارو نطا الزواو؟ ال
سيغة
جيد
ما مستول عالقتك بشريك حياتك؟
ممتاز
الزوو
من يملك السلطة في اتخاذ الو ار ار داخا
الزوجة
األسر؟
المشارسة في الو ار ار
األ دقاء
األقارل
ها هناك من يمارس الخيانة ممن هم حولك؟
الجيران
زمالء العما
التلفاز
ها شاهد األفالم اإلباحية خالا مراحا حياتك
اإلنترن
المختلفة من خالا؟
التلفون
الغضل
فودان الثوة بالنفس
ما هي رد فعلك تجاه إقامة شريك حياتك
الحزن
عالقا خارو نطا الزواو؟
اإلستغال
ممارسة الخيانة
طلل اإلنف اا

ونالح أن ما نسبته ( )%45من أ دقاء أفراد عينة
الدراسة يمارسون الخيانة الزوجية ،وما نسبته ( )%21من
أقاربهم ،وما نسبته ( )%30من جيرانهم يمارسون أيضات الخيانة
الزوجية.

التكرار
85
15
12
73
9
54
37
41
9
50
45
21
30
41
38
53
56
92
22
52
32
20
94

النسبة المئوية
85
15
12
73
9
54
37
41
9
50
45
21
30
41
38
53
56
92
22
52
32
20
94

ونالح أيضات أن ما نسبته ( )%56من أفراد عينة الدراسة
قد شاهدوا األفالم اإلباحية من خالا التلفون ،بينما بلغ نسبة
من شاهدوها من خالا اإلنترن ( ،)%53و( )%38من خالا
التلفاز وهي النسبة األقا.
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سؤال الدراسة االول :ما هي السلوكات العاطفية الممارسة
عبر الحساب على شبكة التواصل اإلجتماعي؟
لإلجابة عن سااا الدراسة األوا فود تم إيجاد التس ار ار
والنسل المغوية لفو ار الدراسة المعبر عن الموضوع ،والجدوا
اآلتي يبين ذلكق

ومن خالا النتاغ في الجدوا ( )4نالح أيضات أن ما
نسبته ( )%92من أفراد عينة الدراسة يشعرون بالغضل تجاه
إقامة شريك حياتهم عالقة ،وما نسبته ( )%94يطلبون
اإلنف اا عن الشريك إزاء ذلك.
اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

الجدول رقم ()5
السلوكات العاطفية الممارسة من خالل شبكات التواصل اإلجتماعي
قام بها الشريك
قنت بها
الفقرة
النسبة
النسبة
التكرار
التكرار
المئوية
المئوية
41
41
44
44
إعطاء رقم تلفونك لغريل
45
45
51
51
الشعور بالراحة بالتوا ا م شخر يريل
22
22
21
21
الوقوع في الحل
12
12
16
16
إنفا المزيد من الماا علع شخر يريل
41
41
50
50
تبادا ال ور عبر الموق
17
17
28
28
تبادا عبا ار الحل والغزا

األشخار من خالا شبسا التوا ا اإلجتماعي "التعبير عن
الريبا الجنسية" ،ثم "اللواء الغرامي" ،ثم "االهتمام الجنسي
بشخر يريل ،االنشغاا في أفسار عن اإلت اا الجسد م
شخر آخر" ،ثم "التخيال الجنسية عبر االنترن م حوبة
بالتحفيز الذاتي للجنس" ،ثم "دعو شخر آخر لألحاديث يير
األخالقية ،تبادا الرساغا الجنسية ،إرساا العبا ار المثير
جنسيا".
أما بالنسبة للشريك ،فجاء أسثر السلوسا الممارسة علع
الترتيل ساآلتيق "اللواء الغرامي ،االهتمام الجنسي بشخر
يريل ،تبادا الرساغا الجنسية ،االنخراط في أحاديث جنسية،
اإلنشغاا في أفسار عن اإلت اا الجسد م شخر آخر،
تبادا األسرار الحميمة ،إرساا العبا ار المثير جنسيا ،إرساا
ملفا تحما فيديوها يير أخالقية".

من خالا الجدوا ( )5نالح بأن أسثر السلوسا العاطفية
ممارسة عبر مواق التوا ا اإلجتماعي هي "الشعور بالراحة
بالتوا ا م شخر يريل" ،ثم تلتها "تبادا ال ور" ،ثم
"إعطاء رقم الهاتف" ،ثم "الوقوع في الحل" بالنسبة للشريك،
و"تبادا عبا ار الحل والغزا" للفرد نفسه ،وأخي اتر "إنفا المزيد
من الماا علع شخر يريل".
من خالا ما سب نالح أن السلوسيا العاطفية الممارسة
هي بشسا سبير نفسها من قبا الفرد والشريك.
سؤال الدراسة الثاني :أي من السلوكات التالية قمت بها
عبر حسابك على موقع التواصل اإلجتماعي الخاص بك؟
لإلجابة عن سااا الدراسة الثاني فود تم ايجاد التس ار ار
والنسل المغوية لفو ار الدراسة المعبر عن الموضوع ،والجدوا
اآلتي يبين ذلكق
الجدوا ( )6أن من أسثر السلوسا الممارسة لدل
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الجدوا رقم ()6
السلوكات الممارسة من خالل شبكات التواصل اإلجتماعي
قمت بها
الفقرة
النسبة
التكرار
المئوية
26
26
التعبير عن الريبا الجنسية
24
24
اللواء الغرامي
23
23
االهتمام الجنسي بشخر يريل
23
23
االنشغاا في أفسار عن االت اا الجسد م شخر آخر
22
22
االنخراط في أحاديث جنسية
20
20
التخيال الجنسية عبر اإلنترن م حوبة بالتحفيز الذاتي للجنس
18
18
دعو شخر آخر لألحاديث يير األخالقية
18
18
تبادا الرساغا الجنسية
18
18
إرساا العبا ار المثير جنسيا
17
17
إرساا ملفا تحما فيديوها يير أخالقية
17
17
االنشغاا في أفسار عن إت اا جنسي م شخر آخر
17
17
تبادا األسرار الحميمة
16
16
إرساا ال ور المثير جنسيا
16
16
إرساا لوطا مثير جنسيا
8
8
إرساا ال ور يير األخالقية عن أنفسهم
2
2
التعر أمام سامي ار ليشاهدها آخر علع الموق

سؤال الدراسة الثالث :ما هي أكثر األسباب التي دفعت بك
إلى إقامة عالقات عاطفية أو جسدية من خالل حسابك على
موقع التواصل اإلجتماعي الخاص بك؟
لإلجابة عن سااا الدراسة الثالث فود تم إيجاد التس ار ار
والنسل المغوية لفو ار الدراسة المعبر عن الموضوع ،والجدوا
( )7يبين ذلكق
من خالا الجدوا ( )7نالح أن اسثر األسبال إلقامة
عالقة عاطفية أو جسدية من خالا شبسا التوا ا اإلجتماعي
هو " حل المغامر والبحث عما هو جديد" بنسبة ( ،)%47ثم
"ضعف الوازع الديني" بنسبة ( ،)%44ثم "عدم اإلشباع
العاطفي" بنسبة ( ،)%43ثم "الهرول من النسد والمشاسا" بنسبة
(" ،)%42حل المتعة" بنسبة (" ،)%38فودان الجاذبية بالنسبة
للطرف الثاني" بنسبة (" ،)%35الفراغ العاطفي" بنسبة

قام بها الشريك
النسبة
التكرار
المئوية
16
16
22
22
21
21
18
18
20
20
6
6
10
10
21
21
18
18
17
17
12
12
19
19
16
16
16
16
12
12
2
2

(" ،)%34اإلهماا في الم هر" بنسبة (" ،)%33برود المشاعر
بين الزوجين" بنسبة (" ،)%30الملا ،عدم اإلشباع الجنسي"
بنسبة (" ،)%29جذل إهتمام اآلخرين" بنسبة (" ،)%28البعد
ما بين الزوجين" بنسبة (.)%26
اختبار فرضيات الدراسة
فرضية الدراسة األولى :ال توجد فروقات عند مستوى داللة
أقل أو يساوي ( )0.05في ممارسة السلوكات (العاطفية،
الجنسية) عبر وسائل التواصل اإلجتماعي تعزى لمتغير
الجنس.
الختبار فرضية الدراسة األولع تم استخدام إختبار
للعينا المستولة ،والجدوا ( )8يبين ذلكق

-246-

المجلة األردنية للعلوم االجتماعية ،المجلّد  ،12العدد 2019 ،2

الجدول رقم ()7
األسباب الدافعة إلقامة عالقات عاطفية أو جسدية من خالل شبكات التواصل اإلجتماعي
النسبة المئوية
التكرار
السبب
47
47
حل المغامر والبحث عما هو جديد
44
44
ضعف الوازع الديني
43
43
عدم اإلشباع العاطفي
42
42
الهرول من النسد والمشاسا
38
38
حل المتعة
35
35
فودان الجاذبية بالنسبة للطرف الثاني
34
34
الفراغ العاطفي
33
33
اإلهماا في الم هر
30
30
برود المشاعر بين الزوجين
29
29
الملا الم احل للحيا الزوجية
29
29
عدم اإلشباع الجنسي
28
28
جذل اهتمام اآلخرين
26
26
بعد سا من الزوجين عن اآلخر
18
18
ضعف الريبة الجنسية
17
17
الح وا علع الماا
10
10
الشعور بالدونية نتيجة اإلهماا
6
6
الخيانة الزوجية

السلوسا
العاطفية
السلوسا
الجنسية

النوع
االجتماعي
ذسر
أنثع
ذسر
أنثع

الجدول رقم ()8
نتائج ت للعينات المستقلة الختبار فرضية الدراسة األولى
N

Mean

62
36
64
36

2.44
1.64
3.77
1.22

Std.
Deviation

2.358
1.885
5.462
2.958

من خالا الجدوا ( )8نالح أن قيمة ( )tلم تسن ذا
داللة اح اغية عند مستول أقا من ( )0.05لبعد السلوسا
العاطفية ،بينما سان ذا داللة اح اغية عند مستول أقا من
( )0.05لبعد السلوسا الجنسية ،مما ياد بنا إلع قبوا
الفرضيا التي تنر علعق ال توجد فروقا عند مستول داللة
أقا أو يساو ( )0.05في ممارسة السلوسا (العاطفية) عبر
وساغا التوا ا اإلجتماعي تعزل لمتغير الجنس ،وتوجد
فروقا عند مستول داللة أقا أو يساو ( )0.05في ممارسة

t

df

)Sig. (2-tailed

1.73

96

0.087

2.585

98

*0.011

السلوسا (الجنسية) عبر وساغا التوا ا اإلجتماعي تعزل
لمتغير الجنس وسان أعلع لدل الذسور.
فرضية الدراسة الثانية :ال توجد فروقات عند مستوى داللة
أقل أو يساوي ( )0.05في ممارسة السلوكات (العاطفية،
الجنسية) عبر وسائل التواصل اإلجتماعي تعزى لمتغير العمر.
الختبار فرضية الدراسة الثانية تم استخدام اختبار تحليا
التباين األحاد  ،والجدوا ( )9يبين ذلكق
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الجدول رقم ()9
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الختبار فرضية الدراسة الثانية
درجة
االنحراف
المتوسط
العدد
الحرية
المعياري
الحسابي
1.09341
2.4118
17
أقا أو يساو 25
1.67592 *0.9394
33
26-30
3
2.24179
2.7805
41
31-40
2.57275 *3.4286
7
اسثر من 40
2.21987
2.1429
98
Total
5.59609
4.2353
17
أقا أو يساو 25
1.92298 *0.6176
34
26-30
3
5.54451
*3.881
42
31-40
5.66947
4.1429
7
اسثر من 40
4.85627
2.85
100
Total

من خالا الجدوا ( )9نالح أن قيمة ( )fسان ذا داللة
اح اغية عند مستول أقا من ( )0.05لبعد السلوسا
الجنسية والعاطفية ،مما ياد بنا إلع قبوا الفرضية التي تنر
علعق توجد فروقا عند مستول داللة أقا أو يساو ()0.05
في ممارسة السلوسا (الجنسية ،العاطفية) عبر وساغا التوا ا
اإلجتماعي تعزل لمتغير العمر وسان الفروقا ما بين من
تتراوح أعمارهم ما بين ( 30-26سنة) وما بين من تزيد أعمارهم
عن  40سنة ومن تتراوح أعمارهم ما بين  40-31سنة وسان

السلوسا
العاطفية

السلوسا
الجنسية

قيمة F

مستوى
الداللة

6.041

*0.001

3.982

*0.01

ممارسة السلوسا الجنسية والعاطفية أعلع لدل من تزيد
أعمارهم عن  31سنة.
فرضية الدراسة الثالثة :ال توجد فروقات عند مستوى داللة
أقل أو يساوي ( )0.05في ممارسة السلوكات (العاطفية،
الجنسية) عبر وسائل التواصل اإلجتماعي تعزى لمتغير المؤهل
العلمي.
الختبار فرضية الدراسة الثالثة تم استخدام اختبار تحليا
التباين األحاد  ،والجدوا ( )10يبين ذلكق

الجدول رقم ()10
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الختبار فرضية الدراسة الثالثة
درجة
االنحراف
المتوسط
قيمة F
العدد
الحرية
المعياري
الحسابي
2.662
2.73
44
ثانو فأقا
1.648
1.65
26
دبلوم متوسط
1.899
3
1.795
1.70
23
بسالوريوس
1.342
1.60
5
دراسا عليا
2.220
2.14
98
Total
5.926
*5.0455
44
ثانو فأقا
2.093
**0.6923
26
دبلوم متوسط
6.411
3
3.681
**1.375
24
بسالوريوس
1.673
**2
6
دراسا عليا
4.856
2.85
100
Total
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اإلنترن م حوبة بالتحفيز الذاتي للجنس ،دعو شخر آخر
لألحاديث يير األخالقية ،تبادا الرساغا الجنسية ،إرساا
العبا ار المثير جنسيات.
أما بالنسبة للشريك فود أبرز نتاغ الدراسة بأن أسثر
السلوسا الممارسة من قبا الشريك علع النحو التاليق اللواء
الغرامي ،االهتمام الجنسي بشخر يريل ،تبادا الرساغا
الجنسية ،اإلنخراط في أحاديث جنسية ،اإلنشغاا في أفسار عن
اإلت اا الجسد م شخر آخر ،تبادا األسرار الحميمة،
إرساا العبا ار المثير جنسيا ،إرساا ملفا تحما فيديوها
يير أخالقية.
 .3األسباب التي دفعت األزواج إلى إقامة عالقات عاطفية أو
جنسية من خالل الحساب على مواقع التواصل اإلجتماعي
أ هر نتاغ الدراسة بأن أسثر األسبال المادية باألزواو
إلع إقامة عالقا عاطفية أو جنسية من خالا شبسا التوا ا
اإلجتماعي هي حل المغامر والبحث عما هو جديد ،ضعف
الوازع الديني واتفو نتيجة هذه الدراسة م بعض نتاغ دراسة
(الربي  )2009 ،التي أ هر أن الوازع الديني يسهم بشسا
أسبر من المتغي ار األخرل في التوجة نحو توييم العالقا
الشبسية بالخيانة الزوجية.
ومن النتاغ التي تو ل إليها الدراسة الراهنة ،عدم اإلشباع
العاطفي ،حل المتعة ،فودان الجاذبية بالنسبة للطرف الثاني،
الفراغ العاطفي ،اإلهماا في الم هر ،برود المشاعر بين
الزوجين ،الملا ،عدم اإلشباع الجنسي ،جذل االهتمام ،البعد
ما بين الزوجين ،واتفو نتيجة هذه الدراسة بنتجة دراسةق
( ،)Jaclyn, 2012التي أشار في إحدل نتاغجها بأن الدخوا إلع
الفيسبوك ( )Facebookيسبل الملا ،أيضات بين بأن الفيسبوك
( )Facebookهو األسثر استخدامات من المواق األخرل ،وأنه يتم
إستخدامه ما بين  10إلع  3ساعا يوميات.
 .4طبيعة العالقة المتكونة من األزواج عبر مواقع التواصل
اإلجتماعي
وأ هر النتاغ إلع أن الغالبية الع مع من األزواو
المشارسين في الدراسة قد سونوا عالقا عبر شبسة التوا ا
اإلجتماعي ،حيث سان العالقا ق  .1داقة2 .يرامية.
.3يرامية وعاطفية معات.
فهم يفضلون فتر المساء للدخوا علع الحسال عبر مواق

من خالا الجدوا ( )10نالح أن قيمة ( )fلم تسن ذا
داللة اح اغية عند مستول أقا من ( )0.05لبعد السلوسا
العاطفية ،بينما سان ذا داللة اح اغية عند مستول أقا من
( )0.05لبعد السلوسا الجنسية ،مما ياد بنا إلع قبوا
الفرضيا التي تنر علعق ال توجد فروقا عند مستول داللة
أقا أو يساو ( )0.05في ممارسة السلوسا (العاطفية) عبر
وساغا التوا ا اإلجتماعي تعزل لمتغير الماها العلمي ،وتوجد
فروقا عند مستول داللة أقا أو يساو ( )0.05في ممارسة
السلوسا (الجنسية) عبر وساغا التوا ا اإلجتماعي تعزل
لمتغير الماها العلمي وسان الفروقا ما بين الحا لين علع
الثانوية العامة من جهة والحا لين علع درجة البسالوريوس
والدبلوم المتوسط من جهة أخرل وسان الممارسا الجنسية
أعلع لدل الحا لين علع الثانوية العامة فأقا.
النتائج ومناقشتها
تناول هذه الدراسة النتاغ التي تو ل إليها الدراسة من
خالا المعالجا اإلح اغية وتحليا بياناتها وذلك باستخدام
إختبار ( ) ،للعينا المستولة .وتحليا التباين(One Way ،
) ،ANOVAوبتحديد مستول ثوة أقا من أو يساو (،)5.0
وذلك لإلجابة عن أسغلة الدراسة وفرضياتها ،وفيما يلي عرض
لنتات الدراسةق
 .1السلوكات العاطفية الممارسة من األزواج عبر الحساب
على شبكة التواصل اإلجتماعي
أ هر نتاغ الدراسة بان أسثر السلوسا العاطفية الممارسة
من قبا األزواو عبر شبسة التوا ا اإلجتماعي هيق الشعور
بالراحة بالتوا ا م شخر يريل ،ثم تبادا ال ور ،إعطاء
رقم الهاتف ،الوقوع في الحل ،تبادا عبا ار الحل والغزا للفرد
نفسه ،أنفا المزيد من الماا علع شخر يريل.
 .2السلوكات الجنسية التي قام بها األزواج عبر الحساب على
مواقع التواصل اإلجتماعي
أ هر نتاغ الدراسة بأن أسثر السلوسا الجنسية الممارسة
من األزواو عبر الحسال علع شبسا التوا ا اإلجتماعي
هي علع الترتيلق التعبير عن الريبا الجنسية ،اللواء الغرامي،
االهتمام الجنسي بشخر يريل ،اإلنشغاا في أفسار عن
اإلت اا الجسد م شخر آخر ،التخيال الجنسية عبر
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إح اغية في ممارسة السلوسا الجنسية عبر وساغا التوا ا
اإلجتماعي تعزل لمتغير النوع اإلجتماعي وسان الفرو
ل الح الذسور.
وتختلف النتاغ السابوة م نتاغ دراسة سا منق (الربي ،
 )2009حيث ا هر نتاغ دراستها وجود تباين بين ألثر
العالقا العاطفية عبر الشبسة بتباين الجنس في إتجاه
الزوجا  ،بينما إنعدم تأثير متغير العمر ومتغير الفتر المنوضية
علع الزواو ،ودراسة ( )Brigitte Webra: 2014التي أسد  ،أن
المتزوجين ووفوات لدراستها ناد اتر ما يسعون وراء عالقة واحد أو
عميوة ،ولسن ال مان لديهم من تسوين عالقا متعدد يير
محدود وعابر .
بينما إختلف نتيجة هذه الدراسة م نتيجة دراسة "النساء
أسثر خيانة من الرجاا" ،ووفوات للدراسة فإن النساء من الفغة
العمرية  50 –30عامات هن األسثر اقدامات علع فعا ذلك.
 .7العمر وممارسة السلوكات العاطفية والجنسية من قبل
األزواج عبر وسائل التواصل اإلجتماعي.
أ هر النتاغ وجود عالقة ذا داللة إح اغية في ممارسة
سا من السلوسا الجنسية والعاطفية عبر وساغا التوا ا
اإلجتماعي.
 .8المؤهل العلمي وممارسة السلوكات العاطفية من قبل
األزواج عبر وسائل التواصل اإلجتماعي.
أ هر النتاغ عدم وجود فرو ذا داللة إح اغية في
ممارسة السلوسا العاطفية من قبا األزواو عبر وساغا
التوا ا اإلجتماعي ،في حين دل النتاغ إلع أنه توجد فرو
ذا داللة إح اغية في ممارسة السلوسا الجنسية عبر وساغا
التوا ا اإلجتماعي تعزل لمتغير الماها العلمي حيث
الفروقا سان ما بين الحا لين علع الثانوية العامة من جهة
والحا لين علع درجة البسالوريوس ،والدبلوم المتوسط من جهة
أخرل وسان السلوسا الجنسية الممارسة من قبا األزواو أعلع
لدل الحا لين علع الثانوية العامة فأقا.
يمسن تفسير النتاغ السابوة في ضوء الن رية البناغية
الو يفية ،حيث الفرضية العامة التي تبنع عليها تووا بأن
المجتم يتسون من مجموعة من األنسا الفرعية التي تووم علع
التساما والتناس والتوازن واإلنسجام فيما بينها وأن أ خلا في
جزٍء من أجزاء النس سياد إلع إحداث ٍ
خلا في األجزاء

علع

التوا ا اإلجتماعي ،أيضات يفضلون مشاهد البرام
الترتيلق  .1الثوافية .2 .الترفيهية .3 .اإلباحية.
وهذا يتف م دراسة (عناني ،)2013 ،التي تو ل إلع
أن مع م المتآثرين من هذه ال اهر هم األزواو والزوجا الذين
وجدوا في مواق التوا ا اإلجتماعي ويرف الدردشة مآربا لهم
ولنزواتهم".
 .5طبيعة العالقة مع شريك الحياة
أ هر دراسة السلوسا الممارسة من قبا األزواو عبر
مواق التوا ا اإلجتماعي ،بأن الغالبية الع مع من األزواو
المشارسين عبروا عن إخالر شرساغهم لهم ،سما بينوا بأنه ال
توجد أ تغي ار سلوسيه عليهم ،وعالقتهم بهم جيد  ،سما بين
األزواو بأن هناك من يمارس الخيانة الزوجية ممن هم حولهم
وذلك علع الترتيلق  .1األ دقاء .2 .زمالء العما.
.3الجيران .4 .األقارل ،.أيضات دل النتاغ مشاهدتهم لألفالم
اإلباحية خالا مراحا الحيا المختلفة وذلك علع النحو التاليق
 .1التلفون .2 .االنترن  .3 .التلفاز ،حيث سان رد فعلهم
تجاه الخيانة الزوجية تتمثا فيق  .1طلل اإلنف اا.2 .
الغضل .3 .الحزن .4 .االستغال .5 .فودان الثوة بالنفس.
التو هذه الدراسة بنتيجتها السابوة م نتيجة دراسة سا من
( )Donna Rosko, 2009بدراسته الموسومة بـ "تجارل الزوجا
عند استشاف خيانة أزواجهن عبر اإلنترن " والتي سع للتعرف
الع خب ار وتجارل النساء عند استشافهن لخيانة أزواجهن عبر
اإلنترن "وتو ل الدراسة إلع أن العديد من النساء تعاني من
الغضل والغير واالستغال عند إستشافهن لخيانة األزواو،
ودراسة ( )Cravens.D.j.et al, 2012حيث أ هر نتاغ الدراسة
أن تجربة إستشاف الخيانة الزوجية من أسثر التجارل المالمة
والتي ينت عنها السثير من اآلثار النفسية واإلجتماعية ومن
أبرزها اإل ابة باإلستغال وحدوث الطال أو اإلنف اا ،ودراسة
( ،)Jaclyn, 2012التي أشار إلع أن األشخار الذين لديهم
دردشا جنسية تاد إلع الطال .
 .6النوع االجتماعي وممارسة السلوكات العاطفية والجنسية
من قبل األزواج عبر وسائل التواصل اإلجتماعي
أ هر النتاغ إلع أنه ال توجد فرو ذا داللة إح اغية
في ممارسة السلوسا العاطفية عبر وساغا التوا ا اإلجتماعي
تعزل لمتغير النوع اإلجتماعي ،وتوجد فرو ذا داللة
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في ممارسة السلوسا العاطفية تعزل للنوع اإلجتماعي ،بينما
توجد فرو ذا داللة إح اغية في ممارسة السلوسا الجنسية
من قبا األزواو تعزل للنوع اإلجتماعي ،وحوا اإلجابة عن
التسااا المحور قها تعد السلوسا الممارسة من قبا األزواو
عبر وساغا التوا ا اإلجتماعي نوعات من الخيانة الزوجية
وبالتالي تشسا مشسلة اجتماعية؟ بين نتاغ الدراسة بأن أسثر
السلوسا العاطفية هو الشعور بالراحة بالتوا ا م شخر
يريل ،بينما أسثر السلوسا الجنسية الممارسة هو التعبير عن
الريبا الجنسية ،سما بين نتاغ الدراسة ان أسثر األسبال
المادية للسلوسا الممارسة حل المغامر والبحث عما هو
جديد ،وضعف الوازع الديني.
وتم تو يف الن رية البناغية الو يفية المفسره لهذه ال اهر ،
للوقوف علع حويوتها وفهمها وتفسيرها علميات وموضوعيات لتحوي
األهمية الن رية والتطبيوية لهذه الدراسة وللدراسا الألحوة ،ريم
أن هذه الدراسة سع للتعم في دراسة ال اهر  ،اإل أنها ال
تخلو من جوانل الو ور.
لود استنتج الدراسة أنه وعلع الريم من الجوانل اإليجابية
لمواق التوا ا اإلجتماعي في الجوانل العلمية والعملية في
حياتنا ،إال أن االستخدام السلبي في تو يفها وخا ةت ما يتعل
باألسر والعالقا األسرية والزوجية سان لها تاثير سلبي أسهم
في دف زياد المشسال وتفاقمها ،فأ بح الف ارغ بمعناه
الحويوي وبمعناه النفسي سسبل رغيسي للخيانة الزوجية ،ففي
بعض الحاال يسون بتجاها الطرف اآلخر له ،فالفرد بطبعه
يحل دأغما ان يسون جزءات من جماعة يتجاذل معهم أطراف
الحديث والزيا ار ويشارسهم األهتماما والهوايا  ،سما أن متعه
المغامر سبل سفيا بالخيانة الزوجية ،فإذا لم يوجد جديد في
حيا الزوو أو الزوجة فود يلجأ أحدهما لخوض المغامر ،فيعتبرها
في البداية مجرد لعبة مسلية ما تلبث أن ت بح جزءات من حياته
يمأل وقته وعوله وقلبه.
حيح أن مواق التوا ا اإلجتماعي أ بح وسيلة
موبولة للتعارف الجاد الذ ينتهي بالزواو ،إال أن حويوة سون
ّماء وبتوا ا ستابي يالبات أو
التعارف بدأ عبر شاشا
وتي وفيديو بأحسن األحواا يفتح المجاا أمام اإلعجال بناء
علع معلوما منوو ة ،سواء سان ذلك مو ودات من الطرف
اآلخر أم ال.

األخرل .وعليه يمسن تفسير السلوسا الممارسة من قبا األزواو
عبر وساغا التوا ا اإلجتماعي بأنها حالة من عدم اإلنسجام
والتواف واإلتسا التي تحدث في جزٍء من أجزاء البناء
اإلجتماعي التي تاد إلع حالة عدم التوازن التي توود إلع
اإلنحراف أ الممارسا السلوسية عبر وساغا التوا ا
اإلجتماعي ،حيث عدم اإلتسا والتساما يحدث في نس
التنشغة اإلجتماعية التي تشسا إحدل جوانل البناء اإلجتماعي
والتي من خاللها يتعلم الفرد السثير من أنماط السلوك سواء
جيدات أم منحرفات ،أيضات يتعلم الويم والعادا واألفسار وتتشسا
الثوافة في هذا الجانل ،حيث الماها العلمي هو جزء من الثوافة
التي يتعلمها الفرد من خالا عملية التنشغة اإلجتماعية ويتم بها
ضبط السلوك .أيضات من خالا التنشغة اإلجتماعية يتبنع
إتجاها والديه ومواقفهما وتوليدها ،ففي هذه المرحلة هناك
السثير من الماث ار التي تاثر في سلوك الفرد ومنها األسر ،
المدرسة ،المسجد ،وساغا اإلعالم واأل دقاء وييره من
الماسسا .
خالصة واستنتاجات
هدف الدراسة إلع التعرف علع السلوسا الممارسة من قبا
األزواو عبر مواق التوا ا اإلجتماعي في المجتم األردني،
بعينة تسون من  100من األزواو المحسومين وأ حال
الوضايا المن ور  ،ومن أجا ذلك تم تطوير إستبانة تسون من
الخ اغر الديمويرافية لعينة الدراسة ،ومعلوما عن طبيعة
العالقة بشريك الحيا  ،واألسبال المادية للخيانة ،وموياس
السلوسا الجنسية والعاطفية الممارسة من األزواو عبر وساغا
التوا ا اإلجتماعي واستخدم المنه الو في لمناسبته لمثا
هذا النوع من الدراسا .
الدراسة تو ل إلع جملة من النتاغ منهاق وجود فرو
ذا داللة إح اغية في ممارسة سا من السلوسا الجنسية
والعاطفية ومتغير العمر ،أيضات تو ل النتاغ إلع عدم وجود
فرو ذا داللة إح اغية في ممارسة السلوسا العاطفية من
قبا األزواو عبر مواق التوا ا اإلجتماعي تعزل لمتغير
الماها العلمي ،بينما دل النتاغ علع وجود فرو ذا داللة
إح اغية في ممارسة السلوسا الجنسية تعزل للماها العلمي،
سما تو ل النتاغ إلع عدم وجود فرو ذا داللة إح اغية
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يسمح للطرفين بدراسة اآلخر ضمن السياقا المختلفة ،مما
يزيد إحتماا نشول الخالفا الحوات وتراسمها إلع حد الطال .
وبناء علع سا ما تودم ،فإن الدراسة الراهنة تودم جملة من
التو يا التي ترل أنها تسهم في الحد من هذه ال اهر ومنهاق
 .1تنمية الوازع الديني للحد من هذه ال اهر .
 .2التوعية واإلرشاد األسر للموبلين علع الزواو ،والمتزوجين،
وخا ةت حديثي الزواو.
 .3توجيه وساغا اإلعالم بسافة أنواعها للحفا علع قيم
المجتم النبيلة و يانتها.
 .4ضرور إجراء المزيد من الدراسا حوا هذا الموضوع.

لود أسد المشاهدا الشخ ية أثناء إجراء الدراسة الراهنه
هذه االدعاءا  ،إذ أن اإلنسان يميا دون ق د منه أن يدخا
برجله اليمنع إلع المحادثا عبر اإلنترن  ،وذلك بمعنع أنه
يميا إل هار الجوانل اإليجابية ويولّر دون أن يدرك الضعف
العاطفي وال راعا الداخلية وعدم الشعور باألمان ،وفي
الحاال المتطرفة قد يتومر أحد األطراف شخ ية ذا
فا يير واقعية.
في هذه الحالة ،إذا و ل العالقة حد الزواو ،من المتوق
أن تزداد المشاسا بناء علع "اإلستشافا " الجديد للشخ ية،
التي قد تسون مناقضة لما عرف سابوات ،سما أن التوا ا
اإلفتراضي ال يعسس شخ ية الطرف اآلخر بوجود اآلخرين وال
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Behaviors Practiced By Married Men and Women through Social Networks in
Jordanian Society “A Field Study On Sentenced and Under Court Jurisdiction
Married Men and Women”

Ali Jameel Al-Sarayrah*, Naela Solayman Al-Sarayrah**, Haya Ali Masalha***

ABSTRACT
This study aimed to characterize the couples behavior practiced through social media in Jordanian
community. The sample of the study consisted of 100 convicted couples and couples with perspective issues.
For this purpose, a questionnaire was developed which composed of demographic characteristics of the
sample, information about the nature of the relationship between the couples, reasons for betrayal, and the
measurement of the practiced emotional and sexual behavior.
The study concluded the presence of statistically significant differences in practicing emotional and sexual
behavior due to age variable. Moreover, revealed the absence of significant differences in practicing
emotional behavior due to scientific qualification variable, but there was significant differences in practicing
sexual behavior due to scientific qualification variable.
Furthermore, it was found that there are no significant differences in practicing emotional behavior due to
gender variable, but there were significant differences in practicing sexual behavior due to gender variable.
Finally, satisfaction by communicating with strangers was found to be the dominant practiced emotional
behavior, while expressing sexual desires was the main practiced sexual behavior. Besides, the study
disclosed that love of adventure, religion weakness and search for the new were the major reasons for the
practiced behaviors.
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