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 إىجاء

 
 سيدنا محّسد صّل هللا عميو كسمؼ. كىاديشا كقدكتشا …إلى معمسشا الَكبير

 إلى ... أركاح شيداء فمدظيؽ األبرار .

ؿ أستشذق شذاىا حتى اآلف, إلى صاحبة اليد السعظاءة, إلى اإلى تمػ الؾردة الفَؾاحة ,التي ال أز 
 بالِرحة كالعاؼية .أمي متعيا هللا 

 الى  أبي الغالي, أمد هللا في  عسره .

الى مؽ ساندني , كَخظى معي ُخظؾاتي,كيَدر لي الِرعاب ,إلى زكجي العزيز, الذؼ تحسَل 
 الكثير كعانى.  ككقؾفي  في ىذا السكاف ما كاف ليحدث لؾال تذجعيو السدتسر لي . 

ص كتعاكنؾا معي إلتساـ دراستي ىذه إلى مؽ شاركؾني ُطفؾلتي ...كأحبؾني بردؽ كإخبل
 ...إلى إخؾاني كأخؾاتي .

إلى صاحب  القمب الظيب ،إلى صاحب اإلندانية ،إلى  مؽ َغسرني بالتقدير كالشريحة 
 .كالتؾجيو كاإلرشاد ُأستاذؼ الفاضل الّدكتؾرحدشي محّسدعؾض

 

 .نا بتؾفيقو عشا بو كيسج  هللا العمي القجيخ أف يشفكأسأؿ إليكؼ جسيعاا ُأىجي ثسخة بحثي كجيجي, 
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كتقجيخ شكخ  
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 غسرنػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػذؼ عػػػػػػػػػػؾض، محّسػػػػػػػػػػد حدػػػػػػػػػػشي الػػػػػػػػػػّدكتؾر لؤلسػػػػػػػػػػتاذ عرفػػػػػػػػػػافالك  بالّذػػػػػػػػػػكر أتقػػػػػػػػػػّدـ

 كالدائسػػػػػػػػػػة التامػػػػػػػػػػة بالرعايػػػػػػػػػػة تعيػػػػػػػػػػدنيك  رأؼ، أك بشرػػػػػػػػػػيحة عمػػػػػػػػػػيّ  يبخػػػػػػػػػػل كلػػػػػػػػػػؼ عمسػػػػػػػػػػو، بؽػػػػػػػػػػيض

 عمػػػػػػػػػػػػى اإلشػػػػػػػػػػػػراؼ لقبؾلػػػػػػػػػػػػو األثػػػػػػػػػػػػر عغػػػػػػػػػػػػيؼك  الفزػػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػػال  لػػػػػػػػػػػػو فكػػػػػػػػػػػػاف السدػػػػػػػػػػػػتسر،كالتؾجيػػػػػػػػػػػػو 

 كأقػػػػػػػػػّدـ كسػػػػػػػػػا كأىمػػػػػػػػػو، العمػػػػػػػػػؼ لخدمػػػػػػػػػة السبػػػػػػػػػذكؿ  ككقتػػػػػػػػػو الّثسػػػػػػػػػيؽ جيػػػػػػػػػده جػػػػػػػػػل يكمشحػػػػػػػػػ رسػػػػػػػػػالتي،

فخػػػػػػػػػػػرؼ  كالػػػػػػػػػػػّدكتؾر الػػػػػػػػػػػّدكتؾر عػػػػػػػػػػػدناف سػػػػػػػػػػػرحاف  السشاقذػػػػػػػػػػػة لجشػػػػػػػػػػػة لعزػػػػػػػػػػػؾؼ  الجزيػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػكرؼ 

 نرػػػػػػػػػائ  مػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػدكه مػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى الفزػػػػػػػػػل فميسػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػالتي، مشاقذػػػػػػػػػة القبؾليسػػػػػػػػػ ، دكيكػػػػػػػػػات
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 القػػػػػػػػػػدس كلجامعػػػػػػػػػػةالدراسػػػػػػػػػػات العميػػػػػػػػػػا ك البحػػػػػػػػػػ  العمسػػػػػػػػػػي  بقدػػػػػػػػػػؼ الّتعميسػػػػػػػػػػيّ  لمكػػػػػػػػػػادر مؾصػػػػػػػػػػؾؿ

 كلػػػػػػػػػؼ كنرػػػػػػػػػحشي، ككّجيشػػػػػػػػػي، عّمسشػػػػػػػػػي، مػػػػػػػػػؽ كػػػػػػػػػلّ  أشػػػػػػػػػكر كأخيػػػػػػػػػرا  . الستػػػػػػػػػيؽ كصػػػػػػػػػرحيا السفتؾحػػػػػػػػػة

 .بعمسو عميّ  زؽي

 

 

 الباحثة

  



 و

السحتؾياتقائسة   

فحة السؾضؾع  الر 
 ب قرار لجشة السشاقذة 

 ج فؾيضكالتّ  اإلقرار
 د اإلىداء

 ق قديرتّ الك  كرذّ ال
 ك السحتؾيات قائسة
 ح الجداكؿ قائسة

 ؼ قائسة السبلحق
 ؾ ةالعربيّ  غةبالمّ  صالسمخّ 
 ـ ةاإلنجميزيّ  غةبالمّ  صالسمخّ 

راسة ةخمفي   :ؿاألك   الفرل  1  كمذكمتيا الج 
 2 مةالسقدّ 

 4 كأسئمتيا الّدراسة مذكمة

 7 فرضّيات الّدراسة

 8 أىداؼ الّدراسة

 9 الّدراسةأىسّية 

 11 كمحدداتيا الّدراسة حدكد

 11 الّدراسة ستغّيراتل جرائّيةاإلك  االصظبلحّية عريفاتالتّ 

راسات غخي الش   اإلطار :انيالث   الفرل  14 ابقةالد   كالج 
 25 غخي الش   اإلطار

راسات  52 ابقةالد   الج 

 72 جخاءاتكاإل خيقةالظ   :الثالث   الفرل
 73 الّدراسة مشيجية

 73 مجتسع الّدراسة كعيشتيا

 75 كثباتيا االدكات صدؽ+  الّدراسة ة أدا 

 81 متغّيرات الّدراسة 



 ز

 83 إجراءات تشفيذ الّدراسة

 84 اإلحرائّية السعالجات

راسة نتائج: لخ ابعا الفرل  85 الج 
 86 الّشتائج الستعّمقة بالّدؤاؿ األّكؿ

 89 الّشتائج الستعّمقة بالّدؤاؿ الّثاني

 90 ثال الّشتائج الستعّمقة بالّدؤاؿ ال

 94 رابعالّشتائج الستعّمقة بالّدؤاؿ ال

 97 بالفرضّية األكلى قةالستعمّ  تائجالشّ 

 98 بالفرضّية الّثانية قةالستعمّ  تائجالشّ 

 99 بالفرضّية الّثالثة قةالستعمّ  تائجالشّ 

 101 بالفرضّية الّرابعة قةالستعمّ  تائجالشّ 

 103 خامدةبالفرضّية ال قةالستعمّ  تائجالشّ 

 226 كمشاقذتيا الش تائج تفديخ: الخامذ الفرل

 107 كمشاقذتيا األّكؿ الّدؤاؿ نتائج تفدير

 108 كمشاقذتيا الّثاني الّدؤاؿ نتائج تفدير

 110 كمشاقذتيا ل الّثا الّدؤاؿ نتائج تفدير

 111 كمشاقذتيا الرابع الّدؤاؿ نتائج تفدير

 113 كمشاقذتيا األكلى الفرضّية نتائج تفدير

 114 كمشاقذتيا ّثانيةال الفرضّية نتائج تفدير

 118 كمشاقذتيا ّثالثةال الفرضّية نتائج تفدير

 120                                       كمشاقذتيا الّرابعة الفرضّية نتائج تفدير

 124                                       كمشاقذتيا ةخامدال الفرضّية نتائج تفدير

 208 كالسقتخحات ؾصياتالت  

 232 ةالعخبي   غةبالم   السخاجع

 238 ةاإلنجميدي   غةبالم   السخاجع

 242 السالحق

 



 ح

 قائسة الججاكؿ

 الرفحة الججكؿمؾضؾع  الججكؿ
 74 الجيسغخافية لمستغيخات تبعاا  الجراسة عيشة تؾزيع  3.1

 77 (30=ف)لمسكياس الكمية الجرجة مع الفيدبؾؾ عمى اإلدماف مكياس فقخات ارتباط معامالت قيؼ  3.2

 78 (30=ف)لمسكياس الكمية الجرجة مع الدكاجي الخضا مكياس فقخات ارتباط معامالت قيؼ  3.3

3.4  
 معامالت كقيؼ إليو، تشتسي الحي بالسجاؿ العاطفي التؾاصل مكياس فقخات ارتباط معامالت قيؼ

 الكمية الجرجة مع مجاؿ، كل ارتباط معامالت قيؼ كحلػ لمسكياس، الكمية الجرجة مع الفقخات ارتباط
 (30=ف)لمسكياس

78 

 79 االختبار كإعادة ألفا كخكنباخ بظخيقتيمعامالت الثبات   3.5

 80 الجراسة مقاييذ مؽ مكياس كل مدتؾى  احتداب درجات  3.6

4.2  
 عمى اإلدماف مكياس لفقخات السئؾية كالشدب السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات

 86 تشازلياا  مختبة ككل السكياس كعمى الفيدبؾؾ

4.0  
 كعمى الدكاجي الخضا لفقخات السئؾية كالشدب السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات

 89 تشازلياا  مختبة ككل السكياس

4.3  
 مكياس مجاالت مؽ مجاؿ لكل السئؾية كالشدب السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات

 91 تشازلياا  مختبة ككل السكياس كعمى العاطفي التؾاصل

4.4  
 مختبة المفغي التؾاصل بُعج لفقخات السئؾية كالشدب السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات

 91 الحدابية الستؾسظات حدب تشازلياا 

4.5  
 مختبة الؾججاني التؾاصل بُعج لفقخات السئؾية كالشدب السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات

 92 الحدابية الستؾسظات حدب تشازلياا 

4.6  
 المفغي غيخ التؾاصل بُعج لفقخات السئؾية كالشدب السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات

 93 الحدابية الستؾسظات حدب تشازلياا  مختبة

 95 (114=ف) الجراسة متغيخات بيؽ االرتباط معامالت  4.7

 96 كالكمية السباشخة كغيخ السباشخة لمتأثيخات السدار تحميل نتائج  4.8

4.9  
 عمى اإلدماف الدكاجي الخضا مؽ كل مداىسة لتأثيخ التجريجي الستعجد االنحجار تحميل نتائج

 97 طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى العاطفي بالتؾاصل التشبؤ في الفيدبؾؾ

4.22 1 
 العاطفي كالتؾاصل الدكاجي الخضا: مؽ ككل الفيدبؾؾ عمى اإلدماف بيؽ بيخسؾف  ارتباط معامالت

 98 (114=ف) طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى

4.22 1 
 عمى اإلدماف مكياس عمى الجراسة عيشة الستجابات السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات

 السؤىل العسخ، الجشذ،: لستغيخات تعدى  طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى الفيدبؾؾ
 الدكاج سشؾات عجد الدكؽ، مكاف العمسي،

100 

  



 ط

4.20 1 
 تبعاا  الجراسة عيشة لجى الفيدبؾؾ عمى اإلدماف مكياس عمى( تفاعل بجكف ) الخساسي التبايؽ تحميل

 100 .الدكاج سشؾات عجد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسخ، الجشذ،: لستغيخات

4.23 1 
 لجى الدكاجي الخضا مكياس عمى الجراسة عيشة الستجابات السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات

 الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسخ، الجشذ،: لستغيخات تعدى  طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة
 الدكاج سشؾات عجد

101 

4.24  
: لستغيخات تعدى  الجراسة عيشة لجى الدكاجي الخضا مكياس عمى( تفاعل بجكف ) الخساسي التبايؽ تحميل

 102 الدكاج سشؾات عجد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسخ، الجشذ،

4.25  

 العاطفي التؾاصل مكياس عمى الجراسة عيشة الستجابات السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات
 مكاف العمسي، السؤىل العسخ، الجشذ،: لستغيخات طؾلكـخ تعدى  محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى

 الدكاج سشؾات عجد الدكؽ،
103 

4.26  
 التؾاصل لسكياس الفخعية كالسجاالت الكمية الجرجة عمى( تفاعل بجكف ) الستعجد الخساسي التبايؽ تحميل

 104 الدكاج سشؾات عجد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسخ، الجشذ،: لستغيخات تعدى  العاطفي

 
  



 ي

 قائسة السالحق

 الرفحة السمحقعشؾاف  الخقؼ
 141 الّدراسة قبل الّتحكيؼ دكاتأ   أ

 149 سيؽالسحكّ قائسة    ب

 150 (الّغاىرؼّ  الّردؽ) حكيؼالتّ  بعد الّدراسة أدكات   ت

 157 الّديكؾمترّية الخرائص فحص إجراء بعد الّدراسة أدكات   ث

 163 كتاب تدييل السيّسة   ج



 ك

 مؽ عيشة لجى العاطفي كالتؾاصل الدكاجي الخضا بيؽ كسيط كستغيخ بؾؾ الفيذ عمى اإلدماف
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 صممخ  

الدراسة الحالية إلى بشاء نسؾذج نغرؼ مقترح لمعبلقة الدببية بيؽ متغيرات الدراسة الثبلثة سعت 

، كمؽ ثؼ التحقق مؽ صحة الشسؾذج (اإلدماف عمى الؽيس، الرضا الزكاجي، كالتؾاصل العاطفي)

 .السقترح

 الزكاجي الرضا بيؽ كسيط كستغير بؾؾ الؽيس عمى اإلدماف( إلى عرؼالتّ  الى الّدراسة تىدف

كتقري مدتؾػ كل مؽ ىذه  ،(طؾلكـر محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ العاطفي كالتؾاصل

 العمسي، كالسؤىل كالعسر، الجشس،) الستغيرات الثبلثة، كالفركؽ في متؾسظات كل مشيا تبعا  لستغيرات:

  (.الزكاج سشؾات كعدد الدكؽ، كمكاف العسل، كطبيعة

 الدراسة سييامق تقطبّ  إذ ،بأسمؾب تحميل السدار االرتباطيّ  الؾصفيّ  السشيج الّدراسة استخدمت

 العاـّ  في ،طؾلكـر محافغة في كالزكجات األزكاج مؽ( 114) تضسّ  متاحة عّيشة عمى

 .ـ2020/2021

 طؾلكـر محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف مدتؾػ  أفّ  تائجالشّ  أعيرت

 كبّيشت، %(46.8كبشدبة مئؾية بمغت )( 2.34كاف متؾسظا ، إذ بم  الستؾسط الحدابي لمدرجة الكمية )

كاف مرتفعا ، إذ بم   طؾلكـر محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ الزكاجي الرضا مدتؾػ  أفّ  تائجالشّ 

 مدتؾػ  أف الشتائج بيشت كسا %(،82كبشدبة مئؾية بمغت )( 4.10الستؾسط الحدابي لمدرجة الكمية )



 ل

كاف مرتفعا ، إذ بم  الستؾسط الحدابي  طؾلكـر محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ العاطفي التؾاصل

عبلقة ارتباط دالة  كجؾد الشتائج أعيرتك  كسا ،%(82.4) بمغت مئؾية كبشدبة( 4.12لمدرجة الكمية )

إذ  ،طؾلكـر محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ الزكاجي الرضاك  الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف بيؽإحرائيا  

عبلقة ارتباط كسا كجدت  ( كجاءت العبلقة عكدية سالبة 0.186-بمغت ؾيسة معامل ارتباط بيرسؾف )

إذ  ،طؾلكـر محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ العاطفي كالتؾاصلالزكاجي  الرضا دالة إحرائيا  بيؽ

تحميل  نتائج كأشارت( كجاءت العبلقة طردية مؾجبة  0.831بمغت ؾيسة معامل ارتباط بيرسؾف)

بيؽ الرضا الزكاجي كاإلدماف عمى الؽيدبؾؾ  ككجؾد مدار بيؽ اإلدماف  مداركجؾد إلى   ،السدار

كقد جاءت ؾيسة التأثير غير السباشر لمرضا الزكاجي عمى التؾاصل  عمى الؽيدبؾؾ كالتؾاصل العاطفي 

أف الستغير الؾسيط أسيؼ في خفض العبلقة بيؽ الرضا الزكاجي  (، كىذا يدؿ عمى-0.24)العاطفي  

كبالتالي ختمف عؽ الرفر في كجؾد الستغير الؾسيط، مالتأثير  ، كبذلػ يكؾف عمى التؾاصل العاطفي

( لمعبلقة بيؽ Partial Mediationفإف الستغير الؾسيط )اإلدماف عمى الؽيدبؾؾ( يُعد كسيظا  جزئيا  )

 )الرضا الزكاجي( كالستغير التابع )التؾاصل العاطفي(.الستغير السدتقل 

 تعزػ  الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف مؿياس عمى إحرائيا   دالة فركؽ كجؾد  عدـكأعيرت الشتائج     

 كجؾد عدـ أعيرت بيشسا ،الزكاج سشؾات عدد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل ،العسر الجشس،: راتلستغي

 مكاف العمسي، السؤىل العسر،: راتلستغي تعزػ  الزكاجي الرضا مؿياس عمى إحرائيا   دالة فركؽ 

 تعزػ  الزكاجي الرضا مؿياس عمى إحرائيا   دالة الفركؽ  كانت بيشسا ،الزكاج سشؾات عدد الدكؽ،

 الدرجة عمى إحرائية داللة ذات فركؽ  كجؾد عدـ كأعيرت الشتائج كسا ،الزكج لرال  الجشس، رلستغي

 عدد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسر، الجشس، لستغيرات تعزػ  العاطفي التؾاصل لسؿياس الكمية

  .الزكاج سشؾات

فتاحية الكمسات   .العاطفي التؾاصل الدكاجي، الخضا ،بؾؾ الفيذ إدماف :الس 
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Abstract 

The current study sought to build a proposed theoretical model for the causal 

relationship between the three study variables (addiction to Facebook, marital satisfaction, 

and emotional communication), and then to validate the proposed model. 

 The study aims to identify (addiction to Facebook as a mediating variable between 

marital satisfaction and emotional communication among a sample of couples in Tulkarm 

Governorate), and to investigate the level of each of these three variables, and the 

differences in the averages of each of them according to the variables: (sex, age, and 

qualification). education, nature of work, place of residence, and number of years of 

marriage). 

The study used the descriptive correlative approach in the path analysis method, as 

the study measures were applied to an available sample that included (114) husbands and 

wives in Tulkarm Governorate, in the year 2020/2021 AD. 

The results showed that the level of addiction to Facebook among a sample of 

couples in Tulkarm Governorate was moderate, as the arithmetic mean of the total score 

was (2.34) and a percentage of (46.8%), and the results showed that the level of marital 

satisfaction among a sample of couples in Tulkarm Governorate was High, as the 

arithmetic mean of the total score was (4.10) with a percentage of (82%). The results also 

showed that the level of emotional communication among a sample of couples in Tulkarm 

Governorate was high, as the arithmetic mean of the total score was (4.12) with a 

percentage of (82.4 %), and the results showed a statistically significant correlation 

between addiction to Facebook and marital satisfaction among a sample of couples in 

Tulkarm Governorate, where the value of the Pearson correlation coefficient was (-0.186), 

and the relationship was inversely negative; It also found a statistically significant 

correlation between marital satisfaction and emotional communication among a sample of 

couples in Tulkarm Governorate, where the value of the Pearson correlation coefficient 



 ن

was (0.831), and the relationship was positive; The results of the path analysis indicated 

that there is a path between marital satisfaction and addiction to Facebook; the existence of 

a pathway between addiction to Facebook and emotional connection; The value of the 

indirect effect of marital satisfaction on emotional communication was (0.24), and this 

indicates that the mediating variable contributed to reducing the relationship between 

marital satisfaction on emotional communication, and thus the effect is different from zero 

in the presence of the mediating variable, and therefore the mediating variable (addiction 

on Facebook) is a partial mediator of the relationship between the independent variable 

(marital satisfaction) and the dependent variable (emotional communication). 

   The results showed that there were no statistically significant differences on the 

Facebook addiction scale due to the variables: gender, age, educational qualification, place 

of residence, number of years of marriage, while there were no statistically significant 

differences on the marital satisfaction scale due to the variables: age, educational 

qualification, and place of residence. , the number of years of marriage, while the 

differences were statistically significant on the marital satisfaction scale due to the gender 

variable, in favor of the husband, and the results showed that there were no statistically 

significant differences on the total degree of the emotional communication scale due to the 

variables of gender, age, educational qualification, place of residence, number of years 

marriage. 

 

 

Key words: Facebook addiction, marital satisfaction, emotional 

connection. 
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 األكؿ الفرل

 كمذكمتيا الجراسة خمفية

  السقجمة 2.2

مؽ القرف الساضي نقمة نؾعية كثؾرة التدعيشيات أحدثت التظؾرات التكشؾلؾجية في مشترف 

تغيرات عسيقة في مختمف جؾانب  فاقا  جديدة، كأفرزتآ حؿيؿية في عالؼ االتراالت، حي  فتحت

 االتراؿ، كسا أثرت بذكل كبير عمى كافة أنساط كاالجتساعيةالحياة اإلندانية كالثقاؼية كالفكرية 

الحديثة كالتي  االتراؿاإلنداني بسختمف جؾانبو كمجاالتو، كيعتبر اإلنترنت مؽ أكثر كسائل تكشؾلؾجيا 

 االجتساعيةد عبر التفاعل كبشاء العبلقات نجحت إلى حد كبير في نقل ىسـؾ كمذاكل األفرا

 .(2015)أبؾ أسعد،  االفتراضية السشتيية عشد حدكد الذاشة

كيتبؾأ  ،االجتساعيالجيل الثاني لئلنترنت عيؾر العديد مؽ مؾاقع التؾاصل  اكتذاؼكاكب 

األصدقاء  الؽيدبؾؾ مؾقع الردارة بيؽ تمػ السؾاقع كذلػ لديؾلة استخدامو كمداىستو في التؾاصل مع

اضافة إلى مشحو فرصة التعبير عؽ اآلراء كتبادؿ الرؾر، ناـيػ عؽ قدرتو العالية في  أك العائمة،

 افتراضيالتفاعل كالتؾاصل مع اآلخريؽ مؽ مختمف الدكؿ كبشاء عبلقات معيؼ ضسؽ فزاء 

(Cordov, 2015) أصبحت تيدد کياف تساسػ  افتراضية، األمر الذؼ أدػ إلى عيؾر عبلقات

العبلقات بيؽ األفراد في األسرة برفة عامة كبيؽ األزكاج برفة خاصة، كقد أشارت بعض الدراسات 

أف ىذه العبلقات االفتراضية قد تذكل خظؾرة عمى الؿيؼ الدائدة ( 2015العبيدؼ، )كمشيا دراسة 

 افتراضيةات بعبلق كاستبدالياكالعبلقات الزكجية داخل األسرة كيسكؽ أف تحل محل العبلقات الؾاقعية 

  . قد تحظؼ الزكاج
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بسؾاد يتؼ  اكيدتغرب البعض عشدما يرػ عبارة إدماف الؽيس بؾؾ، فعادة يكؾف اإلدماف مرتبظ

فإف الحؿيقة اف ( Thorberg, 2011)تشاكليا عبر الفؼ مثل السدكرات كالسخدرات كغيرىا، ككفق 

قد تؾصمت إلى انو قد يحدث إدماف مرضي مؽ جراء ك . ىشاؾ العديد مؽ الدراسات في مجاؿ اإلدماف

 (.2018كطشية، ) السفرط لمؽيس بؾؾ كمؾاقع التؾاصل االجتساعي بظريقو غير سميسة االستخداـ

كبسا إف األسرة الدؾية ىي أساس السجتسع الرال ، كالدبيل األكؿ لتكؾيشيا يقـؾ عمى الزكاج، 

مرتبط  بسدػ اإلشباع كالرضا  كاستسرارىاؽ عشيا كتظؾرىا فاف  االىتساـ بالعبلقة الزكجية كرضا الزكجي

الذؼ تحققو تمػ العبلقة لكبل الظرفيؽ، كيبرز دكر اإلدماف عمى الؽيس بؾؾ كستغير كسيط يؤثر عمى 

التؾاصل العاطفي، حي  يؾجد أعداد كبيرة مؽ األزكاج الذيؽ يقؾمؾف بالمجؾء إلى العبلقات العاطؽية 

كالعزلة " الؽيس بؾؾ"ؾ، مسا نتج عؽ ذلػ عيؾر عؾاىر جديدة تدسى إدماف الحسيسية عبر الؽيس بؾ 

اإلنترنت، تمػ الغؾاىر ميدت لغيؾر مذاكل خاصة بالخيانة كطبلؽ االجتساعية كاالنفراؿ العاطفي 

الحياة الزكجية، فقد يحدث طبلؽ أك  اإللكتركنية كالتحرش اإللكتركني، كالتي أثرت بذكل ممحؾظ عمى

إلى في نياية األمر عبلقة الزكجية كيتخمميا الذػ كتكثر الخبلفات الزكجية كتؤدؼ بيؼ قد تدتسر ال

 (.2014، غزاؿ)الظبلؽ 

كيبرز دكر اإلدماف عمى الؽيس بؾؾ كستغير كسيط يؤثر عمى الرضا الزكاجي كالتؾاصل 

ىاما  مؽ مفاـيؼ عمؼ الشفس كالرحة العاطفي بيؽ الزكجيؽ، ؼيعتبر مفيـؾ الرضا الزكاجي  مفيؾما  

، مؽ كجية نغره الخاصة بأبعادىا السختمفةإلى األسمؾب الذؼ يؿيؼ ؼيو الذخص حياتو كيذير الشفدية، 

بذكل لحياتيؼ في إدراؾ األفراد كتقديسيؼ  كيتعمقمعرفي : في جانبيؽ، األكؿ وكؾنبىذا التقييؼ كيتمخص 

 الرضا عؽ الحياة كالرضا الزكاجي أك الرضا عؽ العسل :الحياة مثل مؽ مختمفةعاـ أك تقييؼ جؾانب 

األحداث تكرار في كيؽية تقييؼ األفراد لحياتيؼ بشاء عمى فيتسثل : الجانب الثانيأما ، كجؾدة الحياة
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 التؾتر كالقمق كاالكتئاب،الزغط ك التي تدبب إما الدعادة كالفرح أك في حياتيؼ ك الدارة أك غير الدارة 

 (.2016أبؾ ىدركس،) الذعؾر بالرضا أك عدـ الرضا بدرجاتو السختمفة كعميو يتذكل

إدماف الؽيس بؾؾ كستغير كسيط بيؽ لتبح  في مؾضؾع دراسة كبشاء عمى ما تقدـ جاءت ىذه 

 ارتباطأف ىشاؾ عبلقة ( 2019)الرضا الزكاجي كالتؾاصل العاطفي، فقد جاء في نتائج دراسة محتالي 

سالبة عكدية قؾية بيؽ اإلدماف عمى الؽيدبؾؾ كالرضا عؽ الزكاج كالتؾاصل لحل مذكبلت بيؽ 

حي  أشارت ( ,2015Cordova,& gee)األزكاج، كىذا ما أكدتو دراسة كؾردكفا كجي ككاريؽ 

 نتائجيا بأف ميارات التعبير العاطفي كبخاصة ميارة القدرة عمى تحديد العؾاطف كالتؾاصل العاطفي ليا

 .دكر في الحفاظ عمى التؾافق الزكاجي مؽ خبلؿ التأثير عمى العبلقة الحسيسة

كيجعميؽ  األزكاجبرؾرة سمبية أكثر مؽ  الزكجاتيؾثر عمى  فالتؾتر في العبلقات الزكجية

ة لمزكجيؽ، عمى الكفاءة اإلنتاجيسمبا  ، ككذلػ تشعكس التعاسة الزكجية لبلضظرابات الشفديةعرضة 

الرغؼ مؽ أىسية الرضا الزكاجي كالتؾاصل العاطفي في عمى السجتسع بذكل عاـ، ك  ككعمى األسرة 

لؤلبشاء، كفي ؾياـ الزكاج بؾعائفو كسؤسدة  لمتشذئة الدميسةالحياة الزكجية، كفي البيئة األسرية الداعسة 

طفاؿ قد أف إنجاب األ حي ف زيادة الرضا الزكاجي يسكؽ التشبؤ  بيا عشد كجؾد األطفاؿ، إاجتساعية، ف

الؾاجبات التي يجب أف يقـؾ كمؽ أعباء الزكجيؽ  يزيد مؽك يقمل مؽ الرضػا الزكاجي كالدعادة الزكجية 

 .بيا كبلىسا

 كأسئمتيا الجراسة مذكمة 0.2

كفق رؤية الباحثة أف مؽ التي مؽ أىسيا تبرز مذكمة الدراسة مؽ خبلؿ التعرؼ إلى عؾاىرىا، 

نتائج ثؾره اإلتراالت كالتقدـ الؾاسع كاإلنتذار غير السدبؾؽ إلستخداـ مؾاقع التؾاصل اإلجتساعي كما 

تحسمو مؽ تظؾرات كتدييبلت، حي  أنيا نقمو نؾعية بعالؼ التكشؾلؾجيا جعمت العالؼ قرية صغيرة، 
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األسرة، كالعبلقات األسرية مؽ حي  إنخفاض مباشرة عمى  سمبية   ا  كقربت البعيد، إال أف ليا آثار 

التؾاصل العاطفي بيؽ األزكاج، ألنيا سيظرت عمى معغؼ أفراد األسرة، مسا أدػ إلى عزلة األفراد عؽ 

ضعف كبير في أداء ك تراجع كاض  في تساسػ األسرة كتؾاصميا ؼيسا بيشيا ك محيظيؼ األسرؼ السباشر 

 .كخاصة في عل انتذار جائحة كؾركنا كعائف األسرة التربؾية

 إسػتخداـ الزكجيػؽ لمفيػس بػؾؾ كمػدػبيؽ فػي معرفػة العبلقػة تحدد مذكمة الدراسو كسا 

كخاصة في عل الرضػا الزكاجي عػػؽ الحيػػاة الزكجيػػة، ك  اإلشباعات الستحققة مؽ ذلػ االستخداـ 

لتػػي كاف لمفيػػس بػػؾؾ دكر في زيادتيا التحػرش ، كمؽ أىؼ السذكبلت الزكجيػػة اانتذار جائحة كؾركنا

سػػتخدامات الالخيانػة اإللكتركنيػة، كذلػػ فػي ضػؾء نغريػة اك ضظرابػات الحيػاة الزكجيػة، ا اإللكتركنػي، ك

 .كاإلشػػباعات

فسؽ كجية نغر الباحثة فإف إدماف الؽيس بؾؾ يؤثر بذكل سمبي عمى الرضا الزكاجي في 

شي، كالذؼ يؤدؼ إلى التأثير الدمبي عمى األبشاء خاصة كالسجتسع عامة، كىذا ما السجتسع الفمدظي

لؾحع في اآلكنة األخيرة حي  أف األسرة الفمدظيشية، كبدبب إدماف الؽيس بؾؾ تعيش حالة مؽ عدـ 

ستقرار نتيجة لؾجؾد خبلفات كثيرة بيؽ الزكجيؽ بدبب ذلػ، كجيل عدد مؽ األزكاج كالزكجات الا

السعاممة الزكجية التي تحقق الرضا الزكاجي كتعؾيزيا بإدماف الؽيس بؾؾ، مسا يشعكس عمى بأساليب 

 .كخاصة في عل انتذار جائحة كؾركنا التؾاصل العاطفي بذكل سمبي

كقد تحدث مذكبلت كصعؾبات شديدة في الحياة الزكجية نتيجة إدماف الؽيس بؾؾ كالتي مؽ 

الزكجيؽ في السجتسع الفمدظيشي بذكل سمبي، كتشعكس عمى شأنيا أف تؤثر عمى الرضا الزكاجي بيؽ 

فذاء ما يجؾؿ في في إشكل إنخفاض في قدراتيؼ عمى التعبير العاطفي مؽ خبلؿ التؾاصل العاطفي، 

 .عقؾليؼ كيثقل كاىميؼ كتجيش بو صدكرىؼ تجاه بعزيؼ البعض
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الجتساعي فقد الحغت ككؾف الباحثة تشتسي إلى فئة الذباب كمدتخدمة نذظة لسؾافع التؾاصل ا

مؽ خبلؿ محيظيا االجتساعي مدػ تأثير االستخداـ السفرط لسؾاقع التؾاصل االجتساعي كعمى رأسيا 

، ككجدت مؽ كخاصة في عل انتذار جائحة كؾركنا عمى العبلقات الزكجية كاألسرية" الؽيس بؾؾ"

الرضا الزكاجي كالتؾاصل األىسية بسكاف التعرؼ إلى اإلدماف عمى الؽيس بؾؾ كستغير كسيط بيؽ 

 . العاطفي

 عمى اإلدماف يعتبخ ىل: اآلتي الرئيس الدؤاؿ في الدراسة مذكمة تتمخص ،تقدـ ما عمى كبشاء  

 محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى العاطفي كالتؾاصل الدكاجي الخضا بيؽ اا كسيظ اا متغيخ  بؾؾ الفيذ

 ؟طؾلكـخ

 :اآلتية الفرعية األسئمة عؽ الدراسة ىذه ستجيب عميو، كبشاء  

؟ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف مدتؾػ  ما: الدؤاؿ األكؿ  طؾلكـر

؟ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ الزكاجي الرضا مدتؾػ  ماالدؤاؿ الثاني:   طؾلكـر

؟ محافغة في األزكاج مؽ عيشة العاطفي لدػ التؾاصل مدتؾػ  ماالدؤاؿ الثالث:   طؾلكـر

 كالتؾاصل الزكاجي الرضا بيؽ لمعبلقة كسيظا   متغيرا   الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف يعد ىلالدؤاؿ الخابع: 

؟ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ العاطفي  طؾلكـر

لكل مؽ الرضا الزكاجي كاإلدماف عمى الؽيدبؾؾ ىل تؾجد قدرة تشبؤية دالة إحرائيا  : الدؤاؿ الخامذ

.في التشبؤ بالتؾاصل العاطفي لدػ عيشة مؽ األزكاج في محافغة   طؾلكـر

 الرضا: مؽ ككل الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف دالة إحرائيا  بيؽ ارتباطية عبلقة تؾجد ىل: الدؤاؿ الدادس

 .لكـرطؾ  محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ العاطفي كالتؾاصل الزكاجي



7 

 مؽ عيشة الؽيدبؾؾ لدػ عمى تؾجد فركؽ دالة إحرائيا  بيؽ متؾسظات اإلدماف: ىل الدؤاؿ الدابع

 عدد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسر، طؾلكـر تعزػ لستغيرات: الجشس، محافغة في األزكاج

 الزكاج؟ سشؾات

 األزكاج مؽ عيشة لدػ الزكاجي تؾجد فركؽ دالة إحرائيا  بيؽ متؾسظات الرضا: ىل الثامؽالدؤاؿ 

 سشؾات عدد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسر، طؾلكـر تعزػ لستغيرات: الجشس، محافغة في

 الزكاج؟

 األزكاج مؽ عيشة لدػ العاطفي تؾجد فركؽ دالة إحرائيا  بيؽ متؾسظات التؾاصل: ىل التاسعالدؤاؿ 

 سشؾات عدد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسر، طؾلكـر تعزػ لستغيرات: الجشس، محافغة في

 الزكاج؟

 الجراسة فخضيات 3.2

(، فقد صيغت الفرضيات اآلتية، السدتشدة إلى التاسعلئلجابة عؽ أسئمة الدراسة )الخامس حتى 

 (:1.3الشسؾذج السقترح، السؾض  ضسؽ الفرل الثال  في الذكل )

لكل مؽ الرضا  (α < 0.05)ال تؾجد قدرة تشبؤية دالة إحرائيا  عشد مدتؾػ داللة : الفخضية األكلى

الزكاجي كاإلدماف عمى الؽيدبؾؾ في التشبؤ بالتؾاصل العاطفي لدػ عيشة مؽ األزكاج في محافغة 

.  طؾلكـر

بيؽ  (α < 0.05)ال تؾجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحرائية عشد مدتؾػ داللة : الثانيةالفخضية 

 في األزكاج مؽ عيشةلدػ  العاطفي كالتؾاصل الزكاجي الرضاككل مؽ:  بؾؾالؽيد عمى اإلدماف

 .طؾلكـر محافغة
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بيؽ متؾسظات  (α < 0.05)ذات داللة إحرائّية عشد مدتؾػ الّداللة تؾجد فركؽ  ال: الثالثةالفخضية 

 العسر، لستغيرات: الجشس،طؾلكـر تعزػ  محافغة في األزكاج مؽ عيشة الؽيدبؾؾ لدػ عمى اإلدماف

 الزكاج؟ سشؾات عدد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل

بيؽ متؾسظات  (α < 0.05)ذات داللة إحرائّية عشد مدتؾػ الّداللة تؾجد فركؽ  ال: الخابعةالفخضية 

 السؤىل العسر، طؾلكـر تعزػ لستغيرات: الجشس، محافغة في األزكاج مؽ عيشة الرضا الزكاجي لدػ

 الزكاج؟ سشؾات عدد الدكؽ، مكاف العمسي،

بيؽ متؾسظات  (α < 0.05ال تؾجد فركؽ ذات داللة إحرائّية عشد مدتؾػ الّداللة ) :الخامدةالفخضية 

لدػ عيشة مؽ األزكاج في محافغة طؾلكـر تعزػ لستغيرات: الجشس، العسر، السؤىل  التؾاصل العاطفي

 العمسي، مكاف الدكؽ، عدد سشؾات الزكاج؟

 الجراسة أىجاؼ 4.2

الدراسة الحالية إلى بشاء نسؾذج نغرؼ مقترح لمعبلقة الدببية بيؽ متغيرات الدراسة الثبلثة ىدفت 

، كمؽ ثؼ التحقق مؽ صحة الشسؾذج (اإلدماف عمى الؽيس، الرضا الزكاجي، كالتؾاصل العاطفي)

ى كل مؽ الرضا السقترح مؽ خبلؿ فحص التأثير السباشر كغير السباشر إلدماف الؽيس بؾؾ عم

الزكاجي كالتؾاصل العاطفي كل عمى حدة، كمعرفة ما إذا كاف اإلدماف عمى الؽيس بؾؾ متغيرا  كسيظا  

، كقد سعت الدراسة  بيؽ الرضا الزكاجي كالتؾاصل العاطفي لدػ عيشة مؽ األزكاج في محافغة طؾلكـر

 :إلى التحقق مؽ األىداؼ الفرعية اآلتية

اإلدماف عمى الؽيدبؾؾ، الرضا الزكاجي، التؾاصل العاطفي لدػ عيشة : التعرؼ إلى مدتؾػ كل مؽ .1

 .مؽ األزكاج في محافغة طؾلكـر
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الكذف عؽ العبلقة بيؽ متغبرات اإلدماف عمى الؽيس بؾؾ كالرضا الزكاجي كالتؾاصل العاطفي لدػ  .2

 .عيشة مؽ األزكاج في محافغة طؾلكـر

عيشة مؽ األزكاج في  كالرضا الزكاجي لدػبؾؾ الكذف عؽ العبلقة بيؽ اإلدماف عمى الؽيد .3

 .محافغة طؾلكـر

تحديد إمكانية اعتبار اإلدماف عمى الؽيس بؾؾ كستغير كسيط بيؽ الرضا الزكاجي كالتؾاصل  .4

العاطفي لدػ عيشة مؽ األزكاج في محافغة طؾلكـر بعد العزؿ االحرائي لئلدماف عمى الؽيس 

 .بؾؾ

يس بؾؾ لدػ عيشة مؽ األزكاج في محافغة طؾلكـر كعامل تحديد إمكانية حدكث اإلدماف عمى الؽ .5

كسيط بيؽ الرضا الزكاجي كدكرىا في ضعف التؾاصل العاطفي، كإمكانية التشبؤ بتأثير الرضا 

الزكاجي عمى مدتؾػ التؾاصل العاطفي أقل أك أعمى بؾجؾد اإلدماف عمى الؽيس بؾؾ كعامل 

 .كسيط بيشيسا

اإلدماف عمى الؽيس بؾؾ، الرضا الزكاجي، كالتؾاصل : كل مؽالتعرؼ إلى الفركؽ بيؽ متؾسظات  .6

الجشس، العسر، السؤىل : العاطفي لدػ عيشة مؽ األزكاج في محافغة طؾلكـر باختبلؼ متغيرات

 .العمسي، طبيعة العسل، مكاف الدكؽ، عدد سشؾات الزكاج

 الجراسة أىسية 5.2

 :اآلتي الشحؾ عمى كالتظبيؿية الشغرية الشاحيتيؽ مؽ الدراسة ىذه أىسية تشبع

 كتجاعيات الجراسة الشغخية األىسية 2.5.2

 السدار تحميل في الستسثل البيانات تحميل أسمؾبعمى  الزؾء تدميط إلى الدراسة ىذه تدعى 

"Path Analysis"، الزكاجي الرضا بيؽ ما كسيط كستغير بؾؾ الؽيس عمى اإلدماف في العبلقة كدراسة 

  .طؾلكـر محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ العاطفي كالتؾاصل
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فػي السجتسػع الفمػدظيشي التػي الشادرة مػؽ الدراسػات  -بحدب عمؼ الباحثة-تعتبر ىذه الدراسة  .1

اإلدماف عمى الؽيس بؾؾ كستغير كسيط بيؽ الرضا الزكاجي كالتؾاصل العاطفي مؾضؾع تشاكلت 

 .لدػ عيشة مؽ األزكاج في محافغة طؾلكـر

السعرفة العمسية تفيد بسعمؾمات كبيانات جديدة تزاؼ إلى ىذه الدراسة في الخركج تديؼ قد  .2

الرضا الزكاجي كالتؾاصل ب كعبلقتواإلدماف عمى الؽيس بؾؾ  اآلثار السترتبة عؽالسجتسع حؾؿ 

 .العاطفي لدػ األزكاج في محافغة طؾلكـر

ية نغر معرؼية لفيؼ طبيعة متغيرات يسكؽ أف تديؼ نتائج ىذه الدراسة في إثراء السؾضؾع مؽ كج .3

ىذا السؾضؾع زاؿ حي  ماالسدتقبمية،  الدراسة كالعبلقة بيشيسا  لتذكل إطارا  نغريا  لمدراسات

االعتبػػار األرقػػاـ كاإلحػػرائيات الخاصػػة بػػالزكاج  مع األخذ بعيؽ الستعسقة،يحتػاج إلػى الدراسػػة 

 .الزكاجي في فمدظيؽ كالظبلؽ كالخبلفات الزكجية كاالنفراؿ

اإلدماف  بحثت في مؾضؾعكالشفدية التي  كالدراسات االجتساعيةلمبحؾث  مكسمةتعتبر ىذه الدراسة  .4

 .عمى الؽيس بؾؾ كآثارىا السختمفة عمى العبلقات األسرية كالزكاجية

 التظبيكية األىسية 0.5.2

 : اآلتي في تتسثل الحالية الدراسة أىسية فإف التظبيؿية، الشاحية مؽ أما   

تقػػدـ الدراسػػة ثقافػػة إرشػػادية نفػػدية كاجتساعيػػة لػػؤلزكاج لترؾ اإلدماف عمى الؽيس بؾؾ، كالنتفػػاء  .1

اإلنفراؿ العاطفي، كخاصػة فػي عػل إنتذار الغزك الثقافي كالعؾلسة التي تػؤثر سمبا عمػى 

 .العبلقات الزكجية

خاص باإلدماف عمى الؽيس بؾؾ كستغير كسيط بيؽ الرضا تفيػد ىػذه الدراسػة فػي إعػداد مقيػاس  .2

الزكاجي كالتؾاصل العاطفي لدػ عيشة مؽ األزكاج في محافغة طؾلكـر كالذؼ يسكؽ االستفادة مشو 

 .أك االستعانة بو في البحؾث االجتساعية السدتقبمية
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ىؼ في إستقرار الحياة تفيد الدراسػة أصػحاب القػرار فػي السجتسػع إلػى إتخػاذ اجراءات عسمية تدا .3

الزكجية مؽ خبلؿ ترؾ اإلدماف عمى الؽيس بؾؾ كبالتالي تحقيق الرضا الزكاجي السبشي عمى 

 .االتراؿ العاطفي الفعاؿ بيؽ الزكجيؽ

تؾجو الدراسة إىتسػاـ كسػائل اإلعػبلـ بسختمػف أشػكاليا إلػى ضػركرة تكثيػف أنػذظتيا فػي ىذا السجاؿ  .4

الرضا الزكاجي كزيادة التؾاصل العاطفي بيؽ األزكاج في السجتسع بحي  تداىؼ في زيادة 

 .الفمدظيشي مؽ خبلؿ االبتعاد عؽ اإلدماف عمى الؽيس بؾؾ

 كمحجداتيا الجراسة حجكد 6.2

 :اآلتي في الحالية الدراسة حدكد تتسثل

 .طؾلكـر محافغة في األزكاج: البذخية الحجكد 1.6.1

، محافغة في الدراسة ىذه طبقت: السكانية الحجكد 2.6.1  .)فمدظيؽ( طؾلكـر

 .ـ 2021-2020 الجامعي العاـ في الدراسة ىذه طبقت :الدمانية الحجكد 3.6.1

 في الؾاردة كالسرظمحات السفاـيسية الحدكد عمى الدراسة تاقترر : السفاىسية الحجكد 4.6.1

 .الدراسة

 الرضا كمؿياس بؾؾ، الؽيس عمى اإلدماف مؿياس الدراسة ىذه في استخدـ: اإلجخائية الحجكد 5.6.1

 البيانات، لجسع السدتخدمة األدكات عمى اقتررت بالتالي كىي العاطفي، التؾاصل كمؿياس الزكاجي،

 .السشاسبة االحرائية كالسعالجات كخرائريا، الدراسة عيشة عمى كثباتيا صدقيا كدرجة

 لمسرظمحات اإلجخائية التعخيفات 7.2

 مؾاقع ستعساؿا عمى عتياديةالا ىؾ :"Facebook Addication" الفيدبؾؾ عمى إلدمافا

 ال حي ب اليـؾ في ساعات ثبلثال يتجاكز عديدة لداعات الؽيدبؾؾ السدسية االجتساعي التؾاصل
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، 2019 محتالي،) ستسراراال في السمحة بالرغبة لذعؾره اإلستعساؿ عؽ التؾقف السدمؽ يدتظيع

 األزكاج عمييا يتحرل التي الدرجات ىؾ: الؽيدبؾؾ عمى لئلدماف اإلجرائي فيالتعر  أما ،(15ص

 .الؽيدبؾؾ ىعم اإلدماف مؿياس عمى

 أجػل مػؽ كالقبػؾؿ باإليجػاب الزكجيؽ إرادة تؾافق: "Marital satisfaction"الدكاجي خضاال

 الرضا كيعرؼ ،(22، ص2008 مرسي،) السالية كأمؾرىسا الجشدية كرغباتيسا الشفدية حاجاتيسا

 وقتبلع تجاه الفرد اىيخبر  التي كالدعادة التقبل يعكس الذؼ الزكجة أك الزكج تقييؼ بأنو إجرائيا   الزكاجي

 . الزكجية

 العاطؽية الرسائل تؾصيل عمى ةالقدر  :"Emotional communication"العاطفي لتؾاصلا

 اجتساعيا ، إيجابي سمؾؾ) يجابيإلا التعبير خبلؿ مؽ إما كذلػ الزكجيؽ، بيؽ اجتساعيا   مبلئسة بظريقة

 كيعرؼ ،(12، ص2009 الكفافي،( )عدكانية غزب،) الدمبي التعبير خبلؿ مؽ أك( اآلخر قبؾؿ

عمى مؿياس  األزكاجيتؼ مؽ خبلليا التؾاصل الفعاؿ بيؽ الدرجة التي  بأنو إجرائيا   العاطفي التؾاصل

 .ةالتؾاصل العاطفي السظؾر في الدراسة الحالي

 شيء، كلّ  في كذريكيؽ يعيذاف مذافال الزكجيؽ تزؼ حياتّية تجربة: "married life" األزكاج

 كذلػ كاختبلفيسا أشياء في تذابييسا يتزّسؽ كالؾاجبات الحقؾؽ  مؽ إطار   في كامرأة  رجل اّتحاد فيؾ

 كيعرؼ ،(8، ص2015 أسعد، أبؾ) كغيرىسائة كالبي الغركؼ تغير تتغّيربحدب ،أخرػ  أشياء في

 أمؾرىسا بترتيب بعزيسا مع حياتيسا بؿّية قزاء يريداف الذيؽ الظرفيؽ كبل يقـؾ أفب إجرائيا   األزكاج

 كاحدة مغّمة تحت يجسعيسا مؾّحدا   أسمؾبا   عميو اعتادا الذؼ الحياة في أسمؾبيسا يرب  بحي  معا  

 .الحياة أمؾر مؽ أمر كلّ  في يتذاركاف

 لمدمظة التابعة الفمدظيشية السحافغات حدػإ:"Tulkarm Governorate" طؾلكـخ محافغة

 كيمؾمترا   300 حؾالي السحافغة مداحة تبم  ،الغربية الزفة غرب شساؿ في كتقع الفمدظيشية الؾطشية

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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، بمدية) ندسة 200,000 السحافغة سكاف عدد يبم  كسا مربعا ،  محافغة كتعرؼ ،(2020 طؾلكـر

 في مديشة أكبر ثال  كىي الغربية، الزفة غرب شساؿ في تقع فمدظيشية مديشة بأنيا إجرائيا   طؾلكـر

 .كنابمس الخميل مديشتي بعد كسكانا   مداحة   الغربية الزفة

 االرتباط تحميل عمى يعتسد ارتباطي إحرائي أسمؾب ىؾ: Path Analysis السدارات تحميل

 معادالت مشغؾمة في كفحريا العدد كثيرة الستغيرات بيؽ العبلقة احتساؿ لؾضع كيدتخدـ الستعدد،

 في كيدتخدـ الستعدد، االنحدار لتحميل امتداد فيؾ،متقظعة أـ مدتسرة الستغيرات كانتأ سؾاء   خظية

 الرمة ذات الستغيرات بيؽ العبلقات لشسط ترؾر الباح  يزع أف أساس عمى الدببية الشساذج دراسة

 الستغير عمى السدتقمة لمستغيرات السباشرة التأثيرات إعيار في يبرز ىؾك  ،(9ص، 2011 ىدبة،)

 دراسة عمى تعتسد فيي ترابظيا، لذدة البعض بعزيا عؽ الستغيرات تمػ فرل يسكؽ ال إذ  التابع

 السدار تحميل كييدؼع، التاب الستغير عمى السدتقمة لمستغيرات السباشرة كغير السباشرة الكمية التأثيرات

 الباح  يسكؽ بحي  مباشرة، غير كتأثيرات مباشرة تأثيرات إلى متغيريؽ بيؽ االرتباط معامبلت لتحميل

 (.Davidson,  2012, P18) الشتائج خبلؿ مؽ كضؾحا   أكثر تفديرات إعظاء مؽ
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 الثاني الفرل

 الدابقة كالجراسات الشغخي  اإلطار

 

 الشغخي  اإلطار 1.2

 بؾؾ الفيذ عمى اإلدماف 1.1.1

 الدكاجي الخضا 1.1.1

 العاطفي لتؾاصلا 3.1.2

 الرمة ذات الدابقة الجراسات 2.2

 بؾؾ الفيذ عمى باإلدماف الستعمقة الجراسات 1.2.2

 الدككاجي بالخضا الستعمقة الجراسات 2.2.2

 العاطفي بالتؾاصل الستعمقة الدابقة الجراسات 3.2.2
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 الثاني الفرل

 ةالدابق كالجراسات الشغخي  اإلطار

 النظري اإلطار 2.0

 يكؾف س مشو األكؿ الجزء ففي الدابقة، كالدراسات الشغرؼ  لئلطار عرضا   الفرل ىذايتشاكؿ 

 ،كأبعاده ،أسبابو ،بؾؾ الؽيس عمى اإلدماف مفيـؾ: في الستسثمة الرئيدة دراسةال ستغيراتل العرض

 ،كأىسيتو ،الزكاجي الرضا كمفيـؾ ،لو السفدرة الشغريات كأبرز ،إيجابياتة كسمبياتو ،كأنؾاعو ،خرائرو

 أنؾاعو، كأقدامو، ،أىسيتو ،العاطفي التؾاصل كمفيـؾ ،لو السفدرة الشغريات كأبرز كمجاالتو ،كأنؾاعو

 طؾلكـر محافغة مؽ األزكاج كعيشة لو، السفدرة الشغريات كأبرز كأبعاده، كخرائرو، كفؾائده،

 بالبح  صمة ليا التي الدابقة الدراسات في فيتسثل الفرل، ىذا مؽ الثاني الجزء أما كمؾاصفاتيا،

 .  أجشبية كأخرػ  عربية دراسات كتزسشت الثبلثة، الدراسة متغيرات بحدب كزعت ذإ  الحالي

 Facebook Addiction الفيدبؾؾ عمى إلدمافا 2.1.1

 مفيـؾ شبكات التؾاصل االجتساعي 1.1.1.2

تعددت االجتساعي عمى االنترنت انتذارا كاسعا خبلؿ الدشؾات األخيرة ك  لقد شيدت مؾاقع التؾاصل

كتحقيق مختمف اإلشباعات لسدتخدمييا كيأتي في مقدمتيا مؾقع  ،تشؾعت محاكلة تقديؼ العديد مؽ الخدماتك 

ؼيدبؾؾ، تؾيتر، يؾتيؾب، كاتس اب كغيرىا، كتعددت تعريفات مؾاقع التؾاصل االجتساعي، كتختمف مؽ 

تدتخدـ لبشاء مجتسعات عمى" إنيا مؾاقع  BALAS »2006» لى آخر، حي  يعرفيا "باالس" باح  إ

)عبد  افتراضية عمى شبكة االنترنت تسكؽ  لؤلفراد أف يترمؾا ببعزيؼ البعض لمعديد مؽ األسباب الستشؾعة"

 .(2014السشعؼ كآخركف، 
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مشغؾمة مؽ الذػػبكات  :)مؽ كجية نغر الذيرؼ بأنو االجتساعيرظم  شػػبكات التؾاصل م يعرؼك  

 اجتساعينغاـ  خبلؿفييا بإنذاء مؾقع خاص بو، كمؽ ثؼ ربظو مؽ  لمسذترؾكنية التي تدس  ر االلكت

 (.2014)الظيار،  (مع أصدقائو مجسؾعة، أك كالسيؾؿت ىتساماالنفس ا لدييؼمع أعزاء آخريؽ  تركنيإلك

بػيؽ مجسؾعػة مػؽ  االجتساعيةشػبكة مؾاقػع فعالػة جػدا  في تدػييل الحيػاة ا ػنيبأ :)كيعرفيػا السشرػؾر

السعػارؼ كاألصدقاء، كسا تسكؽ األصدقاء القدامى مؽ االتراؿ بعزيؼ البعض كبعد طؾؿ سشؾات، كتسكشيؼ 

 االجتساعيةقػة أيزا  مػؽ التؾاصػل السرئػي كالرػؾتي كتبػادؿ الرػؾر كغيرىػا مػؽ اإلمكانػات الػتي تؾطػد العبل

 (.2011 الذيرؼ،) )بيػشيؼ

ضسؽ  لذبكات االجتساعية ىي مؾاقع كيب تدس  لسدتخدمييا بإنذاء صػفحات كمػداحات خاصػةفا

 .السؾقع نفدو، كمؽ ثسة التؾاصل مع األصدقاء كمذاركة السحتؾيػات كاالتػراالت

 مفيـؾ الفيذ بؾؾ 2.1.1.2

مؽ خبلؿ قات بيؽ السدتخدميؽ بلتكؾيؽ ع يداعد عمىجتساعي الذؼ اإلىؾ أحد مؾاقع التؾاصل 

فيديؾ الالتبادؿ إلى مقاطع ذلػ كقد يتجاكز  ،داألفرابيؽ  حؾارشقاشات أك التبادؿ السعمؾمات أك سؾاء  ،التبادؿ

فيؾ مؾقع  ،كرغؼ أف ىذا كمو يتؼ في عالؼ افتراضي ،كسا يسش  السدتخدميؽ إمكانية التعميق، كالرؾر

بعد السؾافقة عمى طمب الرداقة إلييؼ كالتعرؼ  ،إضافة أصدقاء بللويسكؽ مؽ خك  ،مجانا  فراد اليدتخدمو ا

  (.2017)األشيب،  إلييؼالسحادثة كحيشيا يسكؽ إرساؿ 

بأنو: مؾقع كيب لمتؾاصل االجتساعي، كىؾ عبارة عؽ مدكنة شخرية أك صفحة  الؽيس بؾؾ كيعرؼ

شخرية عمى اإلنترنت بحي  يكؾف لكل فرد مدجل عمى السؾقع االجتساعي صفحة كاحدة، يتؾاصل مع 

جسيع األفراد السذتركيؽ مؽ جسيع إنحاء العالؼ السدجميؽ بالسؾقع، ليسش  األفراد السذتركيؽ في السؾقع القدرة 

عمى تبادؿ أرائيؼ كمقترحاتيؼ كالسشاقذة فييا كيسكشيؼ تشزيل الرؾر كمقاطع الفيديؾ كغيرىا مؽ الخدمات 

 (.2011الستؾفرة في السؾقع )عباس، 
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الجشديؽ كعسل  الؽيس بؾؾ مؾقع عمى األنترنت يتي  لػ التعارؼ كاإلرتباط باألصدقاء كمؽ كبل

، مذاىدة صؾر السذتركيؽ مؾجؾدة عمى السؾقع مع إمكانية مجسؾعاتمؽ خبلؿ مجسؾعات أك السذاركة 

تي  لؤلشخاص العادييؽ مؾقع مؽ مؾاقع الذبكات اإلجتساعية ي( بأنو 2009كيعرؼ الؽيس بؾؾ كفق )راضي، 

لتؾاصل مع أشخاص اقع اأنفديؼ، كأف يعززكا مكانتيؼ عبر أدكات مؾ  )كالذركات( أف يبرزكاييؽ ر عتباالأك ا

 .(2009راضي، ) أخرػ عبرالتؾاصل مع مؾاقع  السؾقع، أكآخريؽ ضسؽ نظاؽ ذلػ 

مؾقع لذبكة إجتساعية عمى شبكة اإلنترنت تتي  لمسدتخدميؽ إنذاء  أيزا  بأنوالؽيس بؾؾ كيعرؼ 

كالكتابة كشبكات إتراؿ مذتركة كعقد عبلقات صداقة مع مدتخدميؽ آخريؽ،  قاعدة لسبلمحيؼ الذخرية

ذير األحداث كالتدجيل كسعجبيؽ كمحبيؽ ألؼ تنتداب إلييا ك الكا ،مجسؾعات عمى جدراف أصدقائيؼ كإنذاء

 (.2016)يؾنس،  طؾيمة إلمكانيات أخرػ  شيء يسكؽ ترؾره، ضسؽ قائسة

خدمات ك مؾقع مؽ مؾاقع التؾاصل االجتساعي،  ؾؾ بأنوبتعريف الؽيس الباحثة مسا سبق، تدتخمص 

 مؽ قبل شركات كبرػ لجسع أكبر عدد مؽ السدتخدميؽ كاألصدقاء في مذاركة كبرمجتيا إنذاؤىايتؼ 

الشذاطات  أحدمعيؼ ب ذاركؾف تىتسامات، كلمبح  عؽ تكؾيؽ صداقات مع أشخاص آخريؽ يالكا األنذظة

 .السدتخدميؽ مؽ شتى أنحاء العالؼ كقد استقظبت ىذه الخدمات مبلييؽ ،الفكرية أك غيرىا

 الفيذ بؾؾخرائص  3.1.1.2

 (:2014كىي )غزاؿ،  الؽيس بؾؾىشاؾ عدة خرائص لسؾقع   

إنذاء صفحة معمؾمات  عؽ طريق الؽيس بؾؾكىي الخظؾة األكلى لمدخؾؿ إلى  التعخيف بالحات: .1

الرؾرة )خبلليا بالتعريف بشفدو مؽ خبلؿ الشص مؽ كيقـؾ  يزعيا السدتخدـ كيظؾرىا، شخرية،

 .مؽ الؾعائف األخرػ  كالسؾسيقى( كغيرىاكالرؾت كالتعميقات كالفيديؾىات 

 كفي ،ىتساـ كالسحتؾػ الؼ اىخمق صداقات يبادلؾ  فيفراد لؤل الؽيس بؾؾ دس ي تكؾيؽ مجتسع افتخاضي: .2

جتساعي إلاف مؾاقع التؾاصل ا نترنت، غيرإلااالفتراضي الستؾاجد مشذ بداية تظبيقات  العالؼ تجديد
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إلى االنزساـ إلى  كالرسؼ، إضافةفسدتخدمي ىذه السؾاقع يخيركف في أساليب  ،تراؿالدعست ا

 .مجسؾعات قراءة الكتب لمتؾاصل حؾؿ الكتب التي أحبؾىا كالفيديؾىات كغيرىا مؽ الخدمات

سرمحة لتبشى  مشرب عمى التياالىتساـ  القدـ، نجدتفاعمت مشذ  التيالسؾاقع مؽ خبلؿ  التفاعمية: .3

عكس اإلعبلـ بلسذاركة مؽ افالتفاعمية تسكؽ الستمقي  ،كاحد كالدياسة كالسؾسيقىتؾجو مذتركة ذات 

 .القديؼ

ؼ األفراد أك الجساعات الرغيرة ئلتبل ياكتعشى تعدد الرسائل التي يسكؽ االختيار مؽ بيش التفتيت: .4

  ة.ؼ الجساىير العريزئالستجاندة بدال مؽ تؾحيد الرسائل لتبل

الحاسب الذخري كالياتف  عبر حي  يسكؽ تحريػ الؾسائل الجديدة إلى أؼ مكاف الحخكة كالسخكنة: .5

 .السحسؾؿ ككاميرا الفيديؾ السحسؾلة

إلمكانية تحؾيل اإلشارات السدسؾعة إلى رسائل مظبؾعة أك  يتراؿ الرقسالحي  أتاح ا قابمية التحؾيل: .6

 .مرؾرة أك العكس

األجيزة ذات  ريدمت كتعشى قابمية التؾصيل:ب الؽيس بؾؾترف يسبق كترػ الباحثة أنو إضافة لسا 

 .الشغؼ السختمفة بغض الشغر عؽ الذركة الرانعة

 الفيذ بؾؾستخجاـ إدكافع  4.1.1.2

كتدفعو إلنذاء تجعل الفرد يشتقل مؽ العالؼ الؾاقعي إلى العالؼ اإلفتراضي تختمف الدكافع التي 

، كمؽ بيؽ أىؼ كغيرىا مؽ مؾاقع التؾاصل االجتساعي الؽيس بؾؾكاحد لو عمى األقل في مؾقع مؾقع 

 : العؾامل ما يميىذه 

تؾفر لو األمؽ كالحساية كاالستقرار، كلكؽ  فييتذكل األسرة الدرع الؾاقي لمفرد : السذاكل األسرية.1

جعمو افتقاد الفرد ليذه البيئة الستكاممة يشتج لديو نؾع مؽ االضظراب االجتساعي الذؼ ي حاؿفي 



19 

يبح  عؽ البديل لتعؾيض الحرماف الذؼ قد يغير مثبل في غياب دكر الؾالديؽ أك أحدىسا بدبب 

 (.2014، عبد السشعؼ كآخركف )مذاغل الحياة أك التفكػ األسرؼ 

الفراغ الشاتج عؽ سؾء إدارة الؾقت أك حدؽ إستغبللو بالذكل الدميؼ، مسا يجعل كيقرد بو : الفراغ.2

و، كيبح  عؽ سبيل يذغل ذلػ الؾقت اما بسؾاقع التؾاصل اإلجتساعي اك الفرد ال يحس بؿيست

بغيره، حي  أف عدد التظبيقات البلمتشاـية الذؼ تشتجو شبكة الؽيدبؾؾ مثبل لسدتخدمييا كمذاركة 

كل مجسؾعة أصدقاء بالرؾر كالسمفات الرؾتية يجعل الؽيدبؾؾ خاصة كشبكات التؾاصل 

سلء الفراغ كبالتالي يرب  كسيمة لمتدمية كتزييع الؾقت عشد االجتساعي عامة أحد الؾسائل ل

 (.2009راضي، )البعض مشيؼ 

كتعشي االنقظاع كعدـ االندماج السيشي الذؼ يؤدؼ لدعؼ االندماج االجتساعي كالشفدي : البظالة.3

كمشو إلى اإلقراء االجتساعي الذؼ ىؾ نتيجة تراكؼ العؾائق كاإلنقظاع التدريجي لمعبلقات 

جتساعية ،كىي مؽ أىؼ السذاكل اإلجتساعية التي يعاني مشيا الفرد، كالتي تدفعو لخمق حمؾؿ اإل

لمخركج مؽ ىذه الؾضعية التي يعيذيا حتى كإف كانت ىذه الحمؾؿ افتراضية، فيشاؾ مؽ تجعل 

ناقسا عمى السجتسع الذؼ يعيش ؼيو ،باعتباره لؼ يؾفر لو فرصة   مشو البظالة كاستسراريتيا شخرا

معسل كالتعبير عؽ قدراتو كايديؾلؾجياتو كربط عبلقات مع أشخاص افتراضييؽ مؽ أجل االحتياؿ ل

 (.2016 يؾنس،)كالشرب 

تذكل مؾاقع التؾاصل االجتساعي عالسا افتراضيا مميئا باألفكار كالتقشيات الستجددة التي : الفزؾؿ.4

تدتيؾؼ الفرد لتجريبيا كاستعساليا سؾاء في حياتو العمسية أك العسمية أك الذخرية، فسؾاقع 

التؾاصل االجتساعي تقـؾ عمى فكرة الجذب كإذا ما تؾفرت ثشائية الجذب كالفزؾؿ تحقق األمر 

 (.2017شيب، األ)
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سّيمت مؾاقع التؾاصل اإلجتساعي تكؾيؽ الرداقات حي  تجسع ىذه : التعارؼ كتكؾيؽ الرداقات.5

الذبكات بيؽ الرداقات الؾاقعية كالرداقات اإلفتراضية  فيي تؾفر فرصة لربط عبلقات مع أفراد 

الؾاحد مؽ نفس السجتسع أك مؽ مجتسعات أخرػ مختمفة بيؽ الجشديؽ أك بيؽ أفراد الجشس 

 (.2011 الذيرؼ،)

في الؾاقع مؾاقع التؾاصل اإلجتساعي لؼ تخمق لسجرد التعارؼ بل : التدؾيق أك البح  عؽ كعائف.6

أصبحت أداة تدؾيؿية قؾية كفعالة لمغاية ألصحاب األعساؿ، كؾنيا مشخفزة التكاليف، كتزسؽ 

نزساـ إلييا كاإلشتراؾ بيا سيؾلة اإلتراؿ بيا داخل كخارج مقر العسل، باإلضافة إلى سيؾلة اإل

يؼ، )  (.2018حؾاشيؽ كإبرـا

فسؽ خبلؿ عرض ألىؼ العؾامل التي تدفع باألفراد لئلؾباؿ الكبير لئلشتراؾ في شبكات التؾاصل 

االجتساعي نجد أف ىشاؾ مؽ يدتخدميا بدافع التعمؼ كتؾسيع السعارؼ كالسيارات الذخرية كالحياتية، 

ير عؽ اآلراء بحرية كالتشفس عؽ الذات، باإلضافة إلى مجسؾعة مؽ كمشاقذة قزايا السجتسع، التعب

 .يدعشا ذكرىا جسيعا األسباب التي ال

 تعخيف اإلدماف عمى الفيذ بؾؾ 5.1.1.2

 ستعساؿ مؾقع التؾاصل اإلجتساعي الؽيس بؾؾ لداعات عديدة يتجاكز ثبلثاعتسادية ا ىؾ 

بحي  ال يدتظيع السدمؽ التؾقف عؽ اإلستعساؿ لذعؾره بالرغبة السمحة في  ،في اليـؾ ساعات

 الؽيس بؾؾ تذبو إلى حد كبير أعراض إدماف السخدرات كالكحؾؿ عمى أعراض اإلدمافك  ،اإلستسرار

 (.2116)أبؾ ىدركس، 

 كعمساءفس طباء الشأالتي عيرت مؤخرا، ما أطمق عميو ك ة يبكالغر  البلفتة حقا   األمؾر مؽك  

الؽيدبؾؾ" حي  تتبدػ الغرابة في ىذا السرظم  مؽ تخريرو، إذ عشدما كاف  االجتساع "إدماف

األنترنت" لؼ نكؽ نذعر بيذه الغرابة فقد شاع عشد السختريؽ كصف تعمق  "إدمافمرظم  يدتخدـ 
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ة لدرجة كبيرة تتدبب في التأثير الدمبي عمى مجريات حياتيؼ يشمع بعض األشخاص بؾسيمة إعبلمية

الغرابة أتت في التخريص، أؼ أف اإلدماف تعمق بسؾقع  اليؾمية بأنو إدماف عمى تمػ الؾسيمة، لكؽ

 (.2011)ىدبة،  غيره مؽ السؾاقع كف د ،محددكاحد 

، الؽيس بؾؾ ستخداـإ الرغبة التي ال يسكؽ الديظرةعمييا في تقميليعبر عؽ  الؽيس بؾؾماف دإك 

جتساعية مع إلالذعؾر بيدر الؾقت أماـ ىذه السؾاقع ا فتراضي، كعدـإلا كاإلفراط في استخداـ ىذا العالؼ

 (.2019)محتالي،  أداء أعساؿ أخرػ في حياة الفرد عؽ ستغشاءالتجاىل كا

أك  ةاجتساعية، مدرسياستخداـ الؽيدبؾؾ بالذكل الذؼ يخمق صعؾبات نفدية،  كسا يعرؼ بأنو

 متبلزمة االعتساد الشفدي لسداكمة عمى مسارسةإدماف اإلنترنت: )ىؾ  ميشية في الحياة الذخرية

أكاديسية يرعب اإلقبلع  مع مؾقع الؽيدبؾؾ لفترات طؾيمة أك متزايدة كدكف ضركرات ميشية أك التعامل

ستخداـ إلالؽيدبؾؾ ىؾ السيل أك التؾجو االضظرارؼ  ( كإف إدمافوعشو دكف معاكنو عبلجية لمتغمب عمي

يؼ،  الؽيدبؾؾ  (.2018)حؾاشيؽ كإبرـا

الفرد عمى التحكؼ في  اإلدماف عمى الؽيدبؾؾ بأنو عدـ قدرة(Cardak, 2013) يعرؼ کارداؾ

 فاإلدماف عمى الؽيدبؾؾ ىؾ الحالة القيرية الستخداـ الؽيدبؾؾ، نذاطاتو كمذاركتو عمى الؽيدبؾؾ

الفرد  ستخداـ الؽيدبؾؾ ىؾ الشذاط األىؼ في حياةإ ستخدامو بحي  يرب إبالراحة عشد  ركالذعؾ 

 .(Cardak, 2013)ستخدامو لوإكيذعر بالستعة كالراحة عشد 

 بالدرجة التي يحرل عمييا الفرد في مؿياس إدماف الؽيدبؾؾا  إجرائيإدماف الؽيس بؾؾ كيعرؼ 

 .لبلستدالؿ عمى كجؾد أك عدـ كجؾد اإلدماف

 أبعاد إدماف الفيذ بؾؾ 6.1.1.2

 كمشيا:يؾجد عدة أبعاد لئلدماف عمى الؽيس بؾؾ 
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 عتيادية اإلستخجاـاأكالا: 

عتياد عميو، االجتساعي الؽيس بؾؾ، لدرجة الستخداـ السظؾؿ لسؾقع التؾاصل ااالىؾ إدماف الؽيس بؾؾ 

بحار ؼيو، بذكل يتعارض مع أداء السياـ اليؾمية، كاتخاذ لبلكعدـ القدرة عمى تركو كقزاء ساعات طؾيمة 

جتساعية. االسرية ك القاتو ابلمر الذؼ يؤ ثر عمى عاالالقرارات  مسا يؤدؼ إلى عزلة الفرد، كتغير في مزاجو  

كيقاس إدماف الؽيس بؾؾ إجرائيا في ىذه الدراسة بالدرجة التي يحرل عمييا كل فرد مؽ أفراد العيشة عمى 

 .(2016)يؾنس،  درجة( 120-40)ماف عمى الؽيس بؾؾ، كالتي تتراكح ما بيؽ إلدامؿياس 

 اأف يحكسؾ  خبلليالذلػ قاـ باحثؾف مؽ جامعة بيرغؽ الشركيجية بؾضع ستة معايير يدتظيعؾف مؽ 

 :(2016)أبؾ ىدركس،  جابة عشيا، كىيالعمى الذخص، كمدػ إدمانو عؽ طريق ا

 .ستخداموإكالتفكير سمفا ب قزاء الؾقت الكثير عمى الؽيس بؾؾ .1

 .الذعؾر بحاجة ممحة لمدخؾؿ إليو مرة بعد مرة .2

 .ستخداـ الؽيس بؾؾ كؾسيمة لترؾ اليسـؾ كالسذاكل الحياتية كنديانياا .3

 .عؽ الؽيس بؾؾ لبلبتعاد ت فاشمةالمحاك  .4

 .تئابكإلمتشاع أك الحرماف مؽ دخؾؿ الؽيس بؾؾ كالذعؾر بالحزف كاإلارؽ عشد ألكاستياء الا .5

 .سريةألجتساعية كاإلاقات بلضظراب في العا .6

 :ثانياا: مدتؾى اإلدماف

ليا معرفة ما إذا كاف الفرد مؽ بلت التي يسكؽ مؽ خالالمجسؾعة مؽ السعايير، أك الدىشاؾ   

تزامات العائمية لالكااالجتساعية ىساؿ الكمي أك الجزئي لمحياة إلمدمشي الؽيس بؾؾ، لعل مؽ أىسيا ا

خرػ، كاليؾايات السحببة التي كاف يسارسيا الفرد في الدابق، األ ىتساماتالإىساؿ اكالؾعيؽية، مع 

نترنت، إضافة اإلكلجؾء الفرد إلى الشـؾ العسيق لفترة طؾيمة بعد التعب الذديد مؽ ترف  الؽيس بؾؾ ك 

ع إلى تركيز التفكير حؾؿ الؽيس بؾؾ إلى حد اليؾس، كالحدي  يدكر حؾلو عشدما تكؾف بعيدا عشو م
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 صبع برؾرة مدتسرةألرتعاش، كتحريػ ااإلصدقاء كمؽ نمتقي بيؼ، مع عيؾر آثار نفدية كاأل

 (.2017)األشيب، 

 :ستخجاـالا ثالثاا: مداكئ 

 (:2019)محتالي،  الؽيس بؾؾ كمشيا يتركياىشاؾ الكثير مؽ اآلثار الدمبية التي 

فائدة،  األحياف دكف معغؼ إضاعة الؾقت: ييدر الؽيس بؾؾ الكثير مؽ الؾقت لسدتخدمو في  .1

الدردشة  خرػ إضافة إلىإلى أحي  بسجرد أف يدخل السدتخدـ لمسؾقع كيبدأ بالتشقل مؽ صفحة 

 .كقراءة الرسائل ال يدرؾ الداعات التي أضاعيا

يذكل الجمؾس أماـ جياز اإلعبلـ اآللي أثشاء ترف  مؾقع الؽيس  :اإلدماف كإضعاؼ السيارات .2

أك  الحؿيقي، كيعيشما يؤدؼ إلى عزلو عؽ السجتسع  لراحبو، كىؾ بؾؾ بسركر الزمؽ إدمانا

االفتراضي، كبذلػ فيؾ يشتقل مؽ الحؿيقة ليعيش في خياؿ ككىؼ كىؾ ما  يتعايش مع السجتسع

 .كفقد ميارة التؾاصل السباشر مع السجتسع ضعفذلػ يؤدؼ إلى عمى ،  يشعكس سمبا

 ليدت حؿيؿيةدسؾف بسدسيات بعيدة تيمؽ مدتخدمي الؽيس بؾؾ  الكثير :نتحاؿ الذخرياتا .3

بظاؿ، تزرب أطشابيا بقؾة في الذبكة األفشانيؽ أك الأك  العبيؽكا شخريات معركفة، ؾف ميشتحاك 

 .العشكبؾتية

سرعاف ما تحؾؿ مؾقع الؽيس بؾؾ إلى إدماف يدتشزؼ كقت الشاس األثر عمى الجانب الشفدي:  .4

التمرص عمى  خريؽ،األامراؾبة حياة  ،كيقـؾ بتذجيع عادات سيئة مثل الفزؾؿ ،يردؽ البذكل 

 .كالتفرج عمى صؾرىؼ، قؾائؼ أصدقائيؼ

أسيؼ فقد   سريةاألقات بلأسباب تدىؾر الع أحديعتبر الؽيس بؾؾ األثر عمى الجانب االجتساعي:  .5

عمى كسا فرض ، القريببعد أعيد ك البقرب ك  ،جتساعي بيؽ أفراد السجتسعإلحداس اإلفي إفداد ا

 .جتساعيةالنقظاع عؽ الحياة العامة كاالانؾعا مؽ العزلة كالؾحدة ك السدتخدميؽ 
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االجتساعية مؽ أدكات التشذئة  أداة جتساعية، ك االؽيس بؾؾ بسثابة مؤسدة أف  ح رػ البي

السجتسع، ك يتساشى مع ؾيؼ كأسس ىذا أجتساعيا بيذه الظريقة، قد يتعارض االفرد  فتشذئة  السعاصرة

عاداتو  معة تتعارض فتراضياات جتساعي، يدمؽ كيشخرط في مجتسعالعؽ التفاعل ايكؾف مشعزال  فالفرد 

كىذا يعؾد  مشعزال مكتدبا لؿيؼ افتراضية قد تتعارض مع كاقعو الحؿيقي، كيذبك  ،كتقاليده كفكره كديشو

ندجاـ كالترابط الا تحقيقلبالدمب عمى األسرة كالسجتسع برفة عامة، كسا يداىؼ بظريقة غير مباشرة 

 .جتساعي، كذلػ مؽ خبلؿ تبلقي األفراد كاألصدقاء عمى الذبكةالا

 إدماف الفيذ بؾؾالشغخيات التي تشاكلت 7.1.1.2

 :الشغريات ما يميكمؽ ىذه  ،بؾؾإدماف الؽيس ىشاؾ عدة نغريات فدرت 

تعتقػد الشغريػة التفاعميػة الرمزيػة بػأف الحيػاة االجتساعيػة كمػا يكتشفيػا : الشغخية التفاعمية الخمدية.1

مػؽ عسميػات كعػؾاىر كحػؾادث مػا ىي إال شبكة معقػدة مػؽ ندػيج التفػاعبلت كالعبلقػات بػيؽ 

ستيعاب اجتساعية يسكؽ فيسيا ك إلتسػع، فالحياة السجاألفػراد كالجساعػات الػتي يتكػؾف مشيػا ا

يذه التفاعبلت أف لك  ،فاعبلت التي تقػع بػيؽ األفرادمغاىرىا الحؿيؿية عؽ طريق الشغر إلى الت

كالذاتية كآثارىا عمى األفراد كالجساعػات، كالشغريػة التفاعميػة الرمزية يسكؽ أف  دكافعيا السؾضؾعية

ف كػؾ ر الذؼ يحتمو كالدمؾؾ الذؼ يقـؾ بو نحؾ الفػرد اآلخػر الػذؼ تفيؼ نسؾذج اإلنداف عبر الدك 

عبلقػة معػو خػبلؿ مػدة زمشيػة محػددة، لػذا تفػترض التفاعميػة الرمزيػة كجػؾد شخرػيؽ متفػاعميؽ 

سسػات الفػرد اآلخػر  عمىا، فكل مشيسا يحاكؿ أف يتعرؼ نيعػبر األدكار الؾعيؽية التي يحتمؾ 

 تمػكخؾاصػو عػبر العبلقػة التفاعميػة الػتي تشذػأ بيشيسػا، كبعػد فػترة مػؽ الػزمؽ عمػى نذػؾء مثػل 

العبلقػة التفاعميػة بػيؽ الذخرػيؽ الذػاغميؽ لػدكريؽ اجتسػاعييؽ متدػاكييؽ أك مختمفػيؽ يقػـؾ كػل 

 .(2011)الذيرؼ، مغة كاالتراؿ الذؼ يحدث بيشيساعمػى ال إال أف التقػؾيؼ يعتسػد ،فػرد بتقػؾيؼ اآلخػر
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الرمؾز كالسعاني في ضؾء صؾرة  ىسا:تدكر فكرة التفاعمية الرمزية حؾؿ مفيؾميؽ أساسييؽ ك 

ا القدرة التي نيتذير التفاعمية الرمزية إلى معشى الرمؾز عمى اعتبار ألمسجتسػع الستفاعل، ك معيشة 

ؼ مع بعزيػؼ البعض، تيلمتعبير عؽ األفكػار باستخداـ الرمػؾز في تعامبل اإلندانيةتستمكػيا الكائشات 

 .تفاؽ بيؽ أعزاء الجساعةالكيتؼ تحديد معشى الرمؾز عؽ طريق ا

نتذار السدتحدثات أحد الشغريات الز نغرية ركجر  رتعتب لخكجخز:نتذار السدتحجثات انغخية .2

يسكؽ تعريف لمسخترعات الجديدة، ك  تسعاتلسجاألساسية في العرر الحدي  لغاىرة تبشي ا

ختراع ما مؽ خبلؿ عدة ايتؼ مؽ خبلليا السعرفة بابتكار أك  التي العسمية) بأنوالسقرؾد باالنتذار 

اؿ لسجىذا ا فيبدراسات عديدة ( كقد قاـ )ركجرز ،(االجتساعيترالية بيؽ أفراد الشدق إقشؾات 

عبد السشعؼ كآخركف، ) االجتساعينتذار السدتحدثات كحدكث التغير اككجد أف ىشاؾ عبلقة بيؽ 

2014) . 

بحي  يتؼ  االجتساعينتذار السدتحدثات عمى فعالية االتراؿ داخل الشدق اكتعتسد درجة 

حتى يتؼ اتخاذ قرار ما كخظؾات كبو تتؼ مراحل  ،كىشا يغير دكر عامل الؾقت ،نتذار الفكرة الجديدةإ

كجؾد فكرة جديدة  حي  يدرؾ األفراد ،التكشؾلؾجيا الجديدة، كالسرحمة األكلى ىي السعرفةبذأف تبشى 

الجديد، أما السرحمة الثانية فتتعمق  الذيءكيحاكلؾا التعرؼ عمى كعائف ذلػ  ،بذأف اختراع ما

الثة قتشاع حي  تتكؾف لدػ الفرد شعؾر مع أك ضد استخداـ السدتحدثات الجديدة، أما السرحمة الثإلبا

السرحمة األخيرة يقـؾ فييا الفرد ك الجديد أك رفزو  الذيء ستخداـا بتبشي ،فيي مرحمة اتخاذ القرار

بتكارات الجديدة كتأكيد أىسيتيا، كتتأتى ىذه السراحل مؽ خبلؿ الؾعي الا ستخداـاالسدتخدـ بدعؼ 

ىتساـ باختباره مسا يؤدؼ إلى محاكلة تقييؼ جدكػ تبشى مثل ىذا الثؼ ا ،بتكار الجديدالبتظبيقات ا

كبذلػ يدخل حيز التجريب لمؾقؾؼ عمى الفؾائد السكتدبة حتى إذا كصل الفرد إلى درجة  الذيء

 . (2017)االشيب،  قتشاع فإف ذلػ يقؾد إلى مرحمة التبشيإلا
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حي  ركزت عمى أف يكؾف تراؿ الجساىيرؼ التيتؼ الشغرية  بدراسة ا: ستخجاماتالنغخية ا .3

حي  تحّؾلت الشغرة إلى الجساىير في ىذه الشغرية مؽ كؾنيا عشررا  سمبيا   ،دراسة كعيؽية مشغسة

غير فّعاؿ، إلى كؾنيا عشررا  فّعاال  كنذظا  في إنتقائيا لمرسائل كالسزاميؽ التي تفزميا مؽ 

, الرسائل كالسزاميؽ فتذبع لديو رغبات كامشة كيتعرض الجسيؾر ليذه ،كسائل اإلعبلـ السختمفة

تعدُّ ىذه الشغرية بسثابة نقمة فكرية في مجاؿ الحاجات الفردية التي يستمكيا، ك استجابة لدكافع 

، أف لمجسيؾر إرادة مؽ خبلليا يحدد اختيار نرارىاحي  يزعؼ أ, دراسات تأثير كسائل االتراؿ

 (.2012نجادات، )الؾسائل كالسزاميؽ 

الدكافع السشفعية التي : "تراؿ دكافع التعرض إلى فئتيؽ ىساالكبؾجو عاـ تقّدؼ معغؼ دراسات ا

كتداب السعرفة كالسعمؾمات كالخبرات كجسيع أشكاؿ التعمؼ بؾجو عاـ، اتدتيدؼ التعّرؼ عمى الذات ك 

تدتيدؼ تسزية  كالتي تعكديا نذرات األخبار كالبرامج التعميسية كالثقاؼية، كالدكافع الظقؾسية التي

الؾقت كاالسترخاء كالرداقة كاأللفة مع الؾسيمة، كاليركب مؽ السذكبلت، كتشعكس ىذه الفئة في 

كسا أف مشغؾر  ،"تمفةالسدمدبلت، كاألفبلـ، كالسشؾعات، كبرامج الترؼيو السخ: البرامج الخيالية مثل

 رئيدية، كىذه الفركض ىيشباعات يعتسد عمى خسدة فركض لتحقيق ثبلثة أىداؼ الستخدامات كاالا

 (:2011 ىدبة،)

تراؿ مؾجو لتحقيق الاستخدامو لؾسائل ا كئل االتراؿ باإليجابية كالشذاط، يتدؼ جسيؾر كسا .1

 .أىداؼ معيشة

 .شباع حاجاتواليختار الجسيؾر كسائل اتراؿ محددة  .2

 .شباع الحاجات السختمفة لمجسيؾر كفقا الختبلؼ كسائل االتراؿاتختمف درجة  .3

ستخداـ كسائل االتراؿ عؽ الحاجات التي يدركيا أعزاء الجسيؾر، كتتحكؼ في ذلػ ايعبر  .4

 .ختبلؼ األفراداعؾامل الفركؽ الفردية، كعؾامل التفاعل االجتساعي، كتشؾع الحاجات ب
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ستدالؿ عمى السعايير الثقاؼية الدائدة في مجتسع ما بالتعرؼ عمى استخدامات الجسيؾر اليسكؽ ا .5

 .ليس مؽ خبلؿ محتؾػ الرسائل فقطتراؿ، ك اللؾسائل ا

 :شباعات تحقق ثبلثة أىداؼ رئيدية ىيالستخدامات كاالأف نغرية ا ةثاحرػ البتك 

تراؿ، كذلػ بالشغر إلى الجسيؾر الشذط الذؼ الكتذاؼ آلية استخداـ األفراد كسائل ااالدعي إلى  .1

 .يدتظيع أف يختار كيدتخدـ الؾسائل التي تذبع حاجاتو كتؾقعاتو

 .تراؿ كالتفاعل الذؼ يحدث نتيجة ىذا التعرضالدكافع التعرض لؾسيمة معيشة مؽ كسائل اشرح  .2

 .التأكيد عمى نتائج استخداـ كسائل االتراؿ بيدؼ فيؼ عسمية االتراؿ الجساىيرؼ  .3

مقاربة تقـؾ عمى كصف كربط الذبكات مؽ خبلؿ صفات كسسات  يى االجتساعية:نغخية الحمقة .4

جتساعي كفق ىذه الشغرية ىؾ تفاعل مجسؾع الالتؾاصل ا ع(. فسؾاقداخمية )داخل الذبكة

 السؾاقع، مابعزيؼ كفق رمؾز كشفرات معيشة، قؾاعد تؾفرىا ليؼ ىذه  الذبكة معالسدتخدميؽ ليذه 

 .(2011)الذيرؼ،  يشجؼ عشو نغاـ معرفي داخمي خاص بيذه األخيرة

جتساعية في مؾاقع التؾاصل االجتساعي ىي إطار مترابط العشاصر مؽ األغراض الفالتفاعبلت ا

الستبعة كاألنساط التي  كالقؾاعد كالدياساتكاألىداؼ كالحاجات السذتركة بيؽ األعزاء، كأيزا المؾائ  

تفرز مؽ خبلؿ ىذه التفاعبلت بسا يدعؼ الثقافة السذكمة، سؾاء أكانت في أصؾليا لدػ السذاركيؽ أك 

تتعسق   حي، فتراضيالافرازاتيا مؽ جراء التفاعبلت الجديدة في ىذه البيئة التي تكؾنت في السجتسع إ

 :(2014عبد السشعؼ كآخركف، ) كىيجتساعية بثبلث سسات الالحمقات ا

 التساسػ الداخمي كالذؼ يسثل قؾة العبلقات بيؽ األفراد كاألعزاء السذكميؽ لمحمقة االجتساعية. .1

 تسيز حمقة اجتساعية عؽ األخرػ.اليؾية التي  .2

أف األفراد قد  جتساعي، كساالاتكامل األدكار بيؽ األعزاء السذكميؽ ليذه الحمقة أك ىذا التذابػ  .3

 جتساعية.اجتساعية أك لحمقات ايشتسؾف لعدة شبكات 
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نترنت كالؾيب إلالتسثيل الرقسي لحركة شبكات التؾاصل االجتساعي عمى اأف  ةحثاالبرػ تك 

شامبل بذلػ التفاعل االجتساعي  ،أصب  يحؾؼ مختمف الغؾاىر االجتساعية بذكل الكتركني ،تحديدا

كأيزا السشتجات السعرؼية كالخدمية بأنؾاعيا  ،برمتو عمى مدتؾػ األفراد كالجساعات كالسشغسات

ى كاالتراؿ كالشساذج البشائية لمسجتسعات االفتراضية التي أصبحت جسيعيا تتسثل بذكل رقسي مجرد عم

 .الذبكة

 Marital satisfactionالخضا الدكاجي  2.1.2

 الحياة عؽ الرضا كبيؽ الحياة، عؽ الكسي الرضا مؽ جزءا الزكجية الحياة عؽ الرضا يذكل

 السجاؿ بيؽ الرضا مدػ مؽ تقل أك تزيد قةبلع تكؾف  ربسا األخرػ  السجاالت في كالرضا الزكجية

 مع التؾافق ىمع كالقدرة الجيد، التؾاصل ىمع الزكجيؽ قدرة بأنو الزكاجي الرضا يعرؼ كسا ،كاآلخر

 ضاكالر  ،قةبلالع ركتيشيات في الؾقؾع مؽ الزكاج ىمع كالحفاظ ،خرآلل الذريػ اييحدث التي التغيرات

 في الزكجيؽ اتيتؾج تحدد التي اتيؾكمكالد كاالتجاىات كالسذاعر األفكار ةممحر يعشي الزكاجي

 صميدتخ نحؾ ىمع كذلػ الزكاج، مؽ سايدافألى ايكتحؿيق سايلحاجات ايشباعا ػكمد الزكجية، قةبلالع

 (.2014 الترؾ،) رتياحالا أك بالدركر شعؾرا الزكجاف ومش

 الدكاجي الخضا تعخيف 1.2.1.2

 في الزكجيؽ تؾجيات تحدد التي كالدمؾؾ تجاىاتالكا السذاعر صمة بأنو الزكاجي الرضا يعرؼ

 نحؾ عمى كذلػ الزكاج، مؽ ألىدافيسا كتحؿيقيسا لحاجاتيسا شباعيساا كمدػ الزكجية، العبلقة

 التؾعيف لحدؽ مراحبة يجابيةإ حالة عشو كتشذأ رتياح،الكا بالدركر شعؾرا الزكجاف مشو يدتخمص

 السحيط مع تفاعميا في الفرد ذات عؽ ناتج ايجابي شعؾر ىؾ الزكاجي الرضا أف كسا ،مكانياتيساال

 الحاجات تحقيق عشد تتؾلد التي شباعالا بخاصية كثيقا رتباطاا يرتبط أنو إال ؼيو، تعيش الذؼ
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 كالبيؾلؾجية، كالسادية العاطؽية كالحاجة مختمفة حاجات ذات مؤسدة ىي األسرة أف كبسا كالرغبات،

 داككد،) كالتؾاصمي كالعاطفي قترادؼالا كالرضا األبعاد متعددة صؾرة يتخذ الرضا مدتؾػ  فإف

2015). 

 الزكاج بستظمبات الؾفاء عمى بأنو: القدرة الزكاجي الرضا( 2020 هللا، كعبد راعر ) كيعرؼ

 كالتعبير راؿؤلتل مفتؾحة خظؾط عمى كالسحافغة كالؿيؼ، ىتساماتإلكا اليؾايات في السذاركة كتذسل

 عمى كالتعاكف  كالسدؤكليات األدكار كتؾضي  الستبادؿ، الجشدي اإلشباع عمى كالحرؾؿ السذاعر، عؽ

 .األطفاؿ كتربية ،السذكبلت كحل القرارات، اتخاذ

 كتزيد ي،مالعائ التساسػ تقؾؼ  ائيةين ةممحر ىؾ( 2018 كتد،) نغر كجية مؽ الزكاجي الرضاك 

 حدشة أفكار مؽ سايلدي يتؾلد كما الزكاجي، بالرضا الزكجية الدعادة ربط مؽ شاؾىك  الزكاجي، التؾافق

 كيحافع وب كيرتبط وب فيتسدػ ،كاالستقرار األماف اآلخر مع كجؾده في سايمش كل كيجد الزكاج، نحؾ

 رتياحالكا بالدعادة الذعؾر ؼيلدي يثير الزكجية الحياة عؽ الرضا ذاىك  ػإيجابيا ومع كيتفاعل ويمع

 (.2018 كتد،) نجاحياال ؾديالج بذؿ في ؼيلدي الدافعية كيرفع كلؤلسرة زكجيةمل نتساءالبا كالذعؾر

 الزكاجي داءألا تقدير عؽ ناتج تراكسي يجابيإ شعؾر بأنو إجرائيا   الزكاجي الرضا كيعرؼ

 الشدبي الرراع مؽ مدتؾػ  يقابمو كالتؾافق التؾاصل مؽ مدتؾػ  بمؾغيسا إلى يؤدؼ بذكل لمزكجيؽ

 .األسرة داخل

 الدكاجي الخضا خرائص 2.2.1.2

 كتغير أىسية تعظيو كالتي الزكاجي لمرضا السسيزة الخرائص مؽ مجسؾعة صبلستخا يسكؽ

 (:2008 غزالة، أبؾ) كىي بو كالسحيظيؽ الفرد عمى اإليجابي تأثيره
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 .بيئتو كمع نفدو رضاعؽال عؽ ؿؤك السد ىؾ الفرد .1

 دكافعو تغير أك الديئة سمؾكو أنساط بتغير كذلػ نفدو مع الزكاجي الرضا يغير أف الفرد يدتظيع .2

 .كاالجتساعية السادية الخارجية البيئة في يغير أف كيدتظيع تعديميا أك كأىدافو

 قاصرا الفرد تجعل اإلنداف يرثيا التي الديئة فالؾراثة الزكاجي الرضا في تؤثر الؾراثية العؾامل .3

 .باألخريؽ ختبلطالاك  حياتو مسارسةعؽ  كعاجزا التكيفعؽ 

 شباعا تعسل عمى حركة في ندافاإل فأل المحد إلى السيد مؽ مدتسرة عسمية الزكاجي الرضا .4

 .كنؾعو حياتو لحفع تبلزمو التي الحيؾية كخاصة الستعددة دكافعو

 السجاالت في رضاال عمى قدرتو مدػ عمى الجيدة الشفدية بالرحة اإلنداف تستع درجة تتؾقف .5

 .السختمفة

 شباعا عمى الفرد قدرة في كيتسثل الحدؽ لرضاا ؿاألك  ،بأسمؾبيؽ يكؾف  الزكاجي الرضا أف كسا

 كالذؼ الرضا عدـ فيؾ الثاني أما كالسجتسع، بو السحيظيؽ كترضي ترضيو بظريقة كدكافعو حاجاتو

 إلى ذلػ كيعؾد خريؽاآل كترضي ترضيو بظريقة كحاجاتو دكافعو شباعا عؽ الفرد عجز في يتسثل

 شباع،الا ىذا مثل يجد ال كأحيانا لستظمباتو تدتجيب بيئة في أحيانا نفدو يجد فالفرد  البيئة ختبلؼإ

 كأف الزكاجي الرضا عمى تدؿ التي السؤشرات مؽ مجسؾعة العمساء كضع فقد ذلػ عمى كبشاء لذا

 (:2010 كيس،) اأىسي كمؽ الزكاجي الرضا تؾفر عدـ إلى يذير انتفائيا

 .كاقعية لمحياة الفرد نغرة تكؾف  أف .1

 .مكانياتوإك  تواقدر  بسدتؾػ  الفرد طسؾحات تكؾف  أف .2

 .لمفرد الشفدية الحاجات شباعاب اإلحداس .3

 .عشو خركف آلا يدركو ما مع أك كاقعو مع متظابقا ذاتو عؽ الفرد مفيـؾ يكؾف  أف .4
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 كأداء العسل حتراـاك السجتسع تبشي التي اإليجابية تجاىاتالا مؽ مجسؾعة الفرد لدػ تتؾفر أف .5

 .التراث كتقدير الزمؽ كاحتراـ الؾاجب

 كالتعاطف الشاس حب مثل اإلندانية الؿيؼ مؽ ندق أك الؿيؼ مؽ مجسؾعة الفرد لدػ تتؾفر أف .6

 .كاإلندانية كالرحسة كاإليثار

 الفرد يكؾف  أف مشيا أخرػ  خرائص عدة فيشاؾ الدابقة لمخرائص باإلضافة أنو ةحثاالب رػ تك 

 قدراتو تقدير مؽ تسكشو ايجابية كراثية كصفات خرائص لو نقمت بيئة في نذأك  الرراعات، مؽ خاؿ

 .إمكاناتو حدكد في أىدافو كتحقيق

 الدكاجي الخضا جؾانب 3.2.1.2

 الفرد كعي مدتؾػ  أف صحي  الزكاج، استسرارية لزساف  األىسية بال  أمرا   يعد جياالزك  رضاال

 في ذلػ ساعده كمسا، رتقىاك  الفرد كعي رتفعا كمسا الزكجية، العبلقات مدار تقرير في تجاىمو يسكؽ ال

 مؽ يسكشو قد أنو بل كٕايجابية، حكسة أكثر برؾرة معيا لمتعامل كأّىمو الزكجية، العبلقة كشو سير

 كاجتساعية نفدية عبلقات محيط في طفؾلتو في أكتدبو الذؼ كالؿيسي الثقافي مؾركثو مؽ جزء تخظي

 سميساف،) متبادلة متظمبات كليا كمدتسرة، مترمة قةبلع الزكاج ،كالخبلفات بالتؾتر مذحؾنة كأسرية

 الزكاجي رضالم كصؾال   كاجتساعيا كاقتراديا كجشديا انفعاليا السذترؾ شباعالا تقتزي فيي ،(2005

 :يمي ؼيسا جؾانبو تتعدد الذؼ

 كىؾ الزكجية، الحياة في السركزية التؾافق جؾانب بيؽ مؽ الزكاجي الرضا يعتبر: العاطفي الجانب. أ

 الشفدي كاالرتباط كاالعتبار كالتقدير كالسؾدة الحب بذعؾر خراآل نحؾ مشيسا كل يحس أف يعشي

 (.2010 الذعاؿ،) السذتركة حياتيسا في دكرىا كاألسرية الزكجية قاتبلالع تؤدؼ كي كالعاطفي،
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 كأىدافو كدكافعو الجشس لسعشى كمعرفة فيسا الجشدي الزكاجي الرضا يقتزي: الجشدي الجانب. ب 

 عمى لمتعرؼ الزكجيؽ مؽ كل يدعى أف بد الك  أىسيتو، تقدير في نقراف أك زيادة دكف  كغاياتو

 كتد) الزكجية قةبللمع تيديدا   يعتبر كالعاطفي الجشدي التجاكب عدـ فأل ،دراكاتوكا شريكو رغبات

 (.2015كحسيدة،

 أف بد ال أمؾر كالتؾاضع، كالقشاعة، كالقبؾؿ، كالتؾافق، كالتفاىؼ، ،دراؾالا إف: السادؼ الجانب. ج

 ؼيو تعيش أسرػ  اقترادؼ تؾافق إلى كاألسرة الزكجاف يرل كي الؾاحدة، األسرة بيؽ تتؾافر

 قترادؼالا التؾافق مؽ مزيد تحقيق إلى تدعى ماؿ، مؽ ليا يتؾفر بسا تدعد راضية انعةق األسرة

 ما حدكد في تتسكؽ كحتى ناحية مؽ اقترادية كطاقة قدرة لشفديا تحقق حتى سميؼ مذركع بظريق

 سكيشة أبؾ) لحاجاتيا كمقبؾال  معقؾال   إشباعا تحقق أف مالية كمؾارد دخل مؽ ليا يتؾفر

 (.2011كخزر،

 أسرة ككل أسرة، ىإل يشتسي الزكجيؽ مؽ كل إف: الزكاجي الرضا في كاالجتساعي الثقافي الجانب. د

 الزكجيؽ مؽ أؼ فخمؽية ،اجتساعيا تكتدرج مدتؾياتيسا تقاربت ميساك  بقدر، األخرػ  عؽ تختمف

 فمزساف الجديد، بيتو في تجديدىا ىإل كل مشيسا السذتركة  كيدعى حياتيسا دكرفي ليا الثقاؼية

 (.2016 الرحسؽ، عبد) الثقافي التقارب مؽ درجة ىعم ايكؾن أف يجب بيشيسا التؾافق

 الزكجيؽ بيؽ الرضا عسمية تحقيق في الديشي لتزاـالا أىسيةك  الديشي الجانب أىسية: الديشي الجانب. ق

 عمى الزكجيؽ بيؽ الزكجية الحياة تقـؾ كبو ،اختيار أفزل ىؾ الديؽ أساس عمى ختيارالا كأف

 .(2010 الذعاؿ،) سميسة أسس

 مفاـيؼ مشيا كتذرب كترعرع فييا تربى التي األسرية الفرد بيئة تغل ذلػ كمع أنو ةحثاالب رػ تك 

 الشفدية لسكؾناتو األكؿ السحدد ىي خاص  بذكل الزكجية كالعبلقة عسؾما   الحياة تجاه كأحكامو ؾيسو

 .السدتقبل في كالدمؾكية



33 

 الدكاجي بالخضا قةالع ايل التي العؾامل 4.2.1.2

 :كىي الزكاجي بالرضا تتعمق عؾامل عدة يؾجد 

 يعكس الزكجية الحياة في التؾافق كؾف  الزكاجي بالتؾافق الزكاجي الرضا يرتبط :الدكاجي التؾافق: أكالا 

 فرؽ  كجؾد حي  ،وعش ؼىرضا عؽ الزكاج شريكي يعبر قد التؾافق ذاى كنتيجة الزكجيؽ، ندجاـا مدػ

 ةجتساعيالا التؾافقات نسط مؽ الزكاجي التؾافق أف كاعتبر الزكاجي، الرضا كبيؽ الزكاجي التؾافق بيؽ

 يذبع ما ابلىسك ؼيجد ،اآلخر الذريػ مع مشدجسة قاتبلع قامةإ لىإ الفرد بللياخ مؽ دؼيي التي

 ةمسحرمل يذير الزكاجي الرضا أف أؼ ،الزكاج ذلػ عؽ الرضا مؽ حالة لحدكث يؤدؼ مسا ،وحاجات

 التؾافق كتزيد ي،مالعائ التساسػ تقؾؼ  ائيةين ةممحر الزكاجي الرضا أف كسا ،الزكاجي تؾافقمل ائيةيالش

 .(2014 الترؾ،) الزكاجي

 في العاطفي بالرضا ترتبط قد التي العؾامل ىؼأ  بيؽ مؽ العاطفي التعبير يعد :عاطفيةال عؾاملال: ثانياا 

 كبيرا أثرا تترؾ التي السحبة مذاعر عؽ التعبير عؽ الشاتجة العاطؽية التفاعبلت نتيجة الزكجية، الحياة

 اييكدب الزكجة لدػ كالسؾدة الحب مذاعر عؽ التعبير كاف فإف الؾقت، نفس في الظرفيؽ ىمع

 مسا ا،ىنحؾ  وكسعادت شعؾره عؽ يعبر كقد ،ايمع يتفاعل قد السذاعر ذهيل قيمالست الزكج فإف الدعادة،

 أما العاطفي، ايزكج كرضا اىرضا كيعكس ا،يزكج إسعاد استظاعت ايبأن ايكسعادت السرأة  تفاعل يزيد

 يشعكس فقد كالزغيشة، كالكره بالغزب مذحؾنة يالزكج الزكجة ايعش تعبر التي السذاعر كانت إذا

 كعدـ سايبيش الشفؾر كيزيد العاطفي، الرضا يقل الحالة ذهى كفي ا،ىنحؾ  وأفعال ردكد ىمع بامس ذلػ

 .(Minnotte, 2013) الذريػ قبل مؽ العاطفي شباعالبا التؾقع
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 األسرؼ  كيافمل األساسية السقؾمات بيؽ مؽ قترادؼإلا العامل يعد :االقترادي السدتؾى : ثالثاا 

 ىمع وغالبفي  يعتسد كالثانؾية األساسية األسرة احتياجات سد ىمع اإلنفاؽ أف خاصة كالزكاجي،

 بالزغؾطات ةبلقع ول تكؾف  ربسا سرةلؤل االقترادؼ التراجع فإف كلذلػ ،لؤلسرة اإلقترادؼ السدتؾػ 

 ,Rios) خاص بذكل الزكاجي كالرضا التؾافق ىمكع عاـ بذكل السختمفة الحياة كمجاالتاالجتساعية 

2010.) 

 الحياة كإدارة الؾعي مدتؾػ  في جدا   ىاما   عامبل   الدراسي السدتؾػ  يعد :الجراسي السدتؾى : رابعاا 

 مزكجيؽل الدراسي السدتؾػ  كيعد ،اآلخريؽ مع بلقاتوكع موتفاع كفي ونفد مع اإلنداف تفاعل في اليؾمية

 فاتبلكالخ بلتالتفاع بسدتؾػ  ةبلقع وكل الزكجية، الحياة عؽ كالرضا التؾافق مدػ في سايم مبل  عا

 (. 2015 كحسيدة، كتد) ةاألسر  في ستقرارالكا كالتؾتر كالرراعات

 وتتبع ربسا العسرؼ  الفارؽ  ذاىك  ،األزكاج بيؽ العسرؼ  فارؽ مل كبيرة سيةىأ  شاؾى :العسخي  الفارؽ : خامداا 

 الزكاجي كالرضا كالتؾافق العسرؼ  الفارؽ  عبلقة أف حي  كالزكجة، الزكج بيؽ الفجؾة تزيد أخرػ  فؾارؽ 

  العاطفي الجانب ىمع مباشر كبذكل الزكاجي، التؾافق لدؾء مؤشرا يعد الزكجيؽ بيؽ الدؽب ؼيسا يتعمق

 السعاناة زادت كبيرا سايبيش الدؽ فارؽ  ككاف باألزكاج الدؽ ـتقد سامفك الزكجية، قةبلالع في كالجشدي

 عؽ الرضا عدـ ميوي التؾافق سؾء نؾاة  يسثل مسا الجشدي العاطفي الجانب في خاصة الزكجيؽ بيؽ

 (.2010 كيس،) كجشديا   عاطؽيا   السذبعة غير الزكجية الحياة

 مؽ كبل   أدكار تحديد في ميسا   عامبل   ةيالثقاؼ الخمؽية عتبرت :العسػل كتقديؼ السدؤكلية: سادساا 

 العسميػة األدكار تقػديؼ الػزكجيؽ عمػى ،الزكجيػة لمحيػاة صػال  جػؾ خمػق يػتؼ كحتػى ،الػزكجيؽ

 قتػػراديةالا العشاصػػر كتػػؾفير سػػتقرارىااك  األسػػرة حيػػاة عػؽ ؿؤك السػد ىػؾ فػاألب بيشيسػا، لياتؤك كالسػد

 مػؽ تعتبػر التػي الؾاجبػات مػؽ بػالكثير كالقيػاـ األطفػاؿ برعايػػة تقػػـؾ الزكجػػة أف حػػيؽ فػػي كالساديػػة،
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 كالجدؿ، الذجار يتجشب قد انو حتى بل ،كالسدتكيؽ التابع مؾقػف األب يقػف حػيؽ فػي تكؾيشيا، صػسيؼ

 تشػذأ كبالتػالي ،يشةالظسأن عدـ مؽ نؾعا   يخمق مشيسػالكل  دكاراأل كتقػديؼ لياتؤك السػد تحديػد عػدـف

 (.2014 الترؾ،) الزكجية السذكبلت

 يػرب  ، كعشدماياكسػمؾكيات كؾيسيػا عاداتيػا ليػا أسػرة فرد الى كػل يشتسي :االجتساعي اإلطار: سابعاا 

 كالسأكػل كالسمػبس كالقػيؼ بالػديؽ كالستعمقػة ،عمييػا نػذأ التػي كالتقاليػد العػادات يعكػس نػوإف زكجػا  

 أبؾ) جيالزكا كالرضا التؾافػق عػدـ إلػى يػؤدػ الخمفيػة ىػذه عمػى فاإلصػرار الرجػاؿ، كبالتػالي كمخالظػة

 (.2008 غزالة،

 تقػرب كتقاليػده عاداتػو تفيػؼ كمحاكلػة اآلخػر عمػى الػربر فأ ،سبق لسا إضافة ةحثاالب ػ تر ك  

 فػي يتحقػقف لمػدمؾؾ، التػدريجي التعديل حدكث ثؼ كمؽ اآلخر، تجاه يسامش كبل   نغر كجيػات مػؽ

 .الزكاجي رضاال الشيايػة

 أبعاد الخضا الدكاجي 5.2.1.2

الرضا : بالرضا الزكاجي كمؽ ضسؽ ىذه العؾاملىشاؾ العديد مؽ العؾامل التي تذير إلى التشبؤ 

الجشدي، باإلضافة إلى عدد مؽ الدمؾكيات اإليجابية نحؾ الذريػ كالتؾافق الشفدي، كالسدتؾػ 

قترادؼ كالتعميسي كجؾدة الحياة الزكجية، كطؾؿ عسر الحياة الزكاجية كعسر الستقدـ عشد الزكاج الا

الرفات الذخرية كمدػ تقبل الذخص ليا، كالقدرة عمى  كنجاح زكاج اآلباء، باإلضافة إلى عدد مؽ

الثبات كالشزج االنفعالي، كل ىذه العؾامل كأكثر ليا أثر كاض  في تكؾيؽ الرضا الزكاجي الذؼ يدعى 

 :، كيؾجد العديد مؽ االبعاد لمرضا الزكاجي كىي(2019 عؾاكدة،)الستزكجؾف، الجدد اك القدامى لبمؾغو 
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 :الؾججانيالتؾاصل : أكالا 

يعد التؾاصل الؾجداني مؽ أىؼ العؾامل السؤثرة في الرضا الزكاجي حي  أف الستزكجيؽ ذكؼ 

الرضا الزكاجي السرتفع أكثر ايجابية في التعبير عؽ العؾاطف، كأكثر كجدانية مؽ الستزكجيؽ ذكؼ 

عمى ضركرة التؾاصل الؾجداني بيؽ الزكجيؽ إذ ( 1995)الرضا الزكاجي السشخفض، كتؤكد عبد العاؿ 

تذير إلى أىسية السبلطفة كالغزؿ ككبلـ الحب، كإفراح كل مؽ الزكجيؽ لمزكج اآلخر عؽ إعجابو 

 (. 2014طعبمي، كعسامرة،)كحبو كاستحدانو لو كتذؾقو إليو 

 :تراديالقالجانب ا: ثانياا 

السؤثرة في الرضا الزكاجي كالدعادة الزكاجية، يشغر إلى الجانب االقترادؼ بأنو أحد العؾامل 

قترادية، فإف ىذا يؤثر عمييسا سؾاء عمى الرعيد الفعشدما يعاني الزكجاف مؽ بعض الزغؾط ا

ستقرار العامل الدخل مؽ أكثر العؾامل التي تؤثر عمى افالفردؼ أك عمى صعيد العبلقة الزكجية، 

كجؾد السستمكات كالبظالة عمى االستقرار األسرؼ، كإف  األسرؼ، كلكؽ تأثير الدخل كاف أقل مؽ تأثير

ستقرار الحتساؿ فذل الزكاج، فكمسا زاد الدخل زاد ااجتساعية يسكؽ أف تزيد مؽ العدـ كجؾد السداعدة ا

 عؾاكدة،)ترادؼ يؤثر عمى قرار اإلنفراؿ، كقد يؤدؼ إلى الظبلؽ القاألسرؼ، كسا اف السدتؾػ ا

2019.) 

 :الجشديالخضا : ثالثاا 

 يعد الرضا عؽ العبلقة الجشدية مؽ أقؾػ العؾامل السرتبظة بالرضا الكمي عؽ الزكاج، كيعد

 عشد الرجاؿ مؽ أكثر السؤشرات كأقؾاىا، إذ يسكؽ مؽ خبلؿ الرضا الجشدي تقييؼ كؾياس الرضا الكمي

الرضا الجشدي، عؽ العبلقة الزكجية، في حيؽ أف الزكجات تيتؼ بالرضا الكمي عؽ الزكاج كمؽ ضسشو 

ختبلؼ اتجاىات الزكجيؽ الإلى أف مذكمة سؾء التؾافق الجشدي تغير نتيجة ( 2005)كتذير سميساف 

تجاه االتراؿ الجشدي كشدة الرغبة ؼيو أك إلى البركد الجشدي عشد الزكجة أك اختبلؼ الحؾافز 
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ج بظبيعة الزكجة، كعدـ الجشدية كعدـ تساثميا عشد الزكجيؽ، كقد يكؾف االختبلؼ ناتجا عؽ جيل الزك 

اىتسامو بإشباع حاجتيا مؽ الحب كالحشاف ،حي  أف الجشس بالشدبة لمسرأة ال يكفي كحده لمتعبير عسا 

كتأكيد تأثير العبلقة الجشدية في العبلقة الزكاجية . لدييا مؽ مذاعر عاطؽية كالحب كالحشاف كالعظف

احتل السرتبة الثالثة كأحد العؾامل كالستشبئات أف الرضا الجشدي ( 2011 الظبلع كالذريف،)فقد أكد 

 .نفعاليالقترادؼ كالتؾاصل االاليامة لمرضا الزكاجي بعد الرضا ا

 :قزاء الؾقت: رابعاا 

العبلقة الزكجية الشاجحة ىي تمػ التي يقزي فييا الزكج كالزكجة أكقات فراغيسا معا، فعدـ 

اغو، فإنو ببل شػ سيبح  عؽ الراحة كالتدمية كجؾد الزكج لمراحة كالستعة مع زكجتو في أكقات فر 

بعيدةعؽ بيتو كزكجتو كأبشائو، أما بالشدبة لمزكجة فاف لؼ تجد الذريػ الذؼ يؤنديا في أكقات فراغيا 

فإنيا ستبح  عؽ التدمية في صحبة الرديقات كالجارات، أك تكتؼ أمرىا في نفديا، كعميو فإف الرضا 

بدرجة أكبر في تشغيؼ الؾقت  إف تحقيق التؾازف في نذاطات الحياة  االزكاجي يذترؾ ؼيو الزكجاف مع

العائمية بحي  تتزسؽ قزاء الزكجيؽ ألكقات فراغيسا معا مؽ إنجاز األعساؿ السشزلية كمسارسة 

 (.2015 داككد،)اليؾايات السذتركة، كالخركج معا لمتشزه يمعب دكرا ميسا في تحقيق الرضا الزكاجي 

 :الدكاجيةالسذكالت : خامداا 

تذير السذكبلت الزكاجية إلى خمل في العبلقة بيؽ الزكجيؽ في صؾرة خبلفات كجيات الشغر، 

 الشادؼ،)تفاقيسا زكاجيا  اتخاذ القرارات، كقد تكؾف بدبب عدـ خبرة الزكجيؽ أك عدـ اتجاىات، ك الكا

لزكاجي كاستقرار ا، مسا ال شػ ؼيو أف السذكبلت الزكاجية تؤثر برؾرة أك بأخرػ عمى الرضا(2010

ية كعدـ األماف، فتديظر الكآبة كانعداـ االتراؿ عمى  العبلقة الزكجية، كتؤدؼ إلى الذعؾر بالكرـا

شباع، كبالتالي عدـ الرضا التاـ عؽ الحياة الزكجية، كقد ترل األمؾر الاألسرة كساتدؾد العداكة كعدـ ا

 (.2010 الشادؼ،)إلى تفكػ الزكاج كاألسرة 
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 :الخضا العاـ عؽ الدكاج: سادساا 

يشغر إلى أف الرضا العاـ عؽ الزكاج ىؾ محرمة جسيع مجاالت الرضا الزكاجي كالتؾاصل 

قترادؼ، كعدـ كجؾد السذكبلت كالخبلفات الزكاجية كغيرىامؽ الالؾجداني، كالرضا الجشدي، كالجانب ا

إلى أف الرضا الزكاجي ىؾ محرمة تذير إلى ( 2009)السجاالت، كقد أكضحت دراسة أبؾ مدام  

شباع األفراد لحاجاتيؼ كمذاعرىؼ كمدػ تحؿيقيؼ ألىدافيؼ مؽ الزكج، فاألزكاج الذيؽ يتستعؾف امدػ 

بسدتؾيات رضا زكاجي عالية، احتسالية تفكيرىؼ بالظبلؽ مشخفزة بذكل كبير، عمى عكس األفراد 

مؽ العبلقة الزكاجية فاحتسالية تفكيرىؼ بالظبلؽ  الذيؽ يعانؾف مؽ مذكبلت أسرية كضيق كانزعاج

 (2009 أبؾ مدام ،)تكؾف مرتفعة إلى حد ما، أكثر مؽ غيرىؼ مؽ األزكاج 

ختبلفات بيؽ الطبيعة ا: أف أبعاد الرضا الزكاجي تتسثل في ثبلثة أبعاد كىي ةحثارػ البتك 

 .ره كعداكة أك محبةمؽ ك يسا، كنؾعية العبلقة بيشالزكجيؽ، كطبيعة اآلراء كاألفكار 

 الدكاجي خضامل السفدخة الشغخيات 6.2.1.2

 الحياة ىمع وكانعكاسات ،مفوخ تقف التي كالعؾامل الزكاجي رضامل السفدرة الشغريات تعددت

 :الشغريات ىذه كمؽ ،كاألسرة الزكجية

 :نغخية التكيف أك التعؾد: أكالا 

يتػررفؾف بػذكل مختمػف تجػاه األحػداث الجديػدة تػتمخص ىػذه الشغريػة فػي فرضػية أف األفػراد 

التػي تسػر عمػييؼ فػي حيػاتيؼ، كذلػػ اعتسػادا عمػى نسػط شخػرياتيؼ، كردكد أفعػاليؼ كأىػدافيؼ فػي 

الحيػاة، كلكؽ نتيجة التعؾد كالتأقمؼ مع األحداث كمع مػركر الؾقػت فػإنيؼ يعػؾدكف إلػى الشقظػة األساسػية 

ال يتكيفؾف بشفس الظريقػة أك بػذكل  يؽعمييا قبل كقؾع األحداث، كسا أف األفراد السختمفالتػي كانؾا 

فالرضا عؽ الحياة الزكجية يعؾد إلى مقدار التكيف أك . مظمػق مع األحداث كالغركؼ السحيظة بيؼ
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التعؾد عمى الحياة الزكجية، كسبب ذلػ الفؾارؽ الفردية لؤلفراد الستزكجيؽ كلمغركؼ السحيظة في 

 (.2015 داككد،)الحياة األسرية 

 :نغخية الكيؼ كاألىجاؼ كالسعاني: ثانياا 

 يػػذعر األفػػراد بالرضػػا عشػػدما يحققػػؾف أىػػدافيؼ، كيختمػػف الػػذعؾر بالرضػػا بػػاختبلؼ أىػػداؼ

األفػػراد كدرجة أىسية تمػ األىداؼ بالشدبة ليؼ حدب الؿيؼ الدائدة في البيئة التي يعيذؾف بيا، كتبيؽ 

أف األفػراد الػذيؽ يػدركؾف حؿيقػة أىػدافيؼ كطسؾحػاتيؼ كأىسيتيػا بالشدبة ليؼ كيشجحؾف في تحؿيقيا 

ذيؽ ال يػدركؾف حؿيقػة أىػدافيؼ أك الػذيؽ يتستعؾف بدرجػة أعمػى مػؽ الرضػا عػؽ الحيػاة مقارنػة بأكلئػػ الػ

تتعػارض أىػدافيؼ، مسػا يػؤدؼ إلػى الفػذل فػي تحؿيقيػا كالػذعؾر بعػػدـ الرضػػا، كيعتسػػد تحقيػػق األىػػداؼ 

 عمػػى االسػػتراتيجيات الستبعػػة فػػي تحؿيقيػػا كالتػػي تتبلءـ مػػع شخػرية األفػػراد، كتختمػػف ىػػذه األىػػداؼ

 (.2018 كتد،)بػػاختبلؼ السراحػػل العسريػػة لؤلفػػراد كأكلؾيػػة ىػػذه األىػػداؼ 

 :نغخية السقارنة االجتساعية: ثالثاا 

حدب ىذه الشغرية، يقـؾ األفراد بسقارنة أنفديؼ مع اآلخريؽ الذيؽ يعيذؾف في نفس مجتسعيؼ 

فقد تكؾف السقارنة بيؽ . بيؼ كيكؾنؾف أكثر سعادة إذا كانت عركفيؼ أفزل مؽ عركؼ مؽ يحيظؾف 

األفراد أك الجساعات السحيظة أك بيؽ الدكؿ كالسجتسعات كبالتالي يختمف مدػ الرضا عؽ الحياة 

بإختبلؼ السعايير الذاتية، كاإلجتساعية كاإلقترادية، كىشاؾ دكر الدخل السادؼ كعبلقتو بالدعادة 

اة األفراد العسمية جسيعيا، فعشدما يؿيسؾف كالرضا عؽ الحياة، ألف الدخل السادؼ يرتبط بسراحل حي

رضاىؼ عؽ الحياة يزعؾف الدعادة في السقاـ األكؿ لسدتؾػ حياتيؼ، فاألفراد الذيؽ يدركؾف حؿيقة 

أىدافيؼ كطسؾحاتيؼ كأىسيتيا بالشدبة ليؼ يشجحؾف في تحؿيقيا كيتستعؾف بدرجة أعمى مؽ الرضا عؽ 

حؿيقة أىدافيؼ أك الذيؽ تتعارض أىدافيؼ ؼيفذمؾف في تحؿيقيا الحياة مقارنة بأكلئػ الذيؽ ال يدركؾف 

 (.2020عرار كعبد هللا، )كيشتابيؼ الذعؾر بعدـ الرضا 
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 :نغخية التقييؼ: رابعاا 

ترػ ىذه الشغرية أف الذعؾر بالرضا يسكؽ ؾياسو مػؽ خػبلؿ عػدة معػايير، كأحػد ىػذه السعػايير 

كالؿيؼ الدائدة، كسا أف الغركؼ الدائدة تؤثر عمى درجة الذعؾر يعتسػد عمى الفرد كمزاجو كالثقافة 

بالرضػا، كعمى سبيل السثاؿ فاألفراد عشدما يؿيسؾف مدػ رضاىؼ عؽ الحياة ال يفكركف عادة بقػدراتيؼ 

الحركيػة إال إذا تؾاجدكا مع أحد األفراد الػذيؽ يعػانؾف مػؽ إعاقػة حركيػة، كسػا أف الػذعؾر بالرضػا أك 

كيرتبط الرضا عؽ الحيػاة بالسػدتؾػ االقتػرادؼ لؤلفػراد، كبحػدب . ػو ال يرتبط بالعسر الزمشي لمفردعدم

نغريػة ماسمؾ لمحاجات فإف األفراد في الدكؿ الغشية يفترض أف يكؾنؾا أكثر سعادة كرضا في حياتيؼ 

ػباع الحاجػات األساسػية لؤلفػراد  شامقارنػة بالدكؿ الفقيرة التي تعػاني مػؽ نقػص مػادؼ كالتػي تػؤثر عمػى 

مسػا يجعػل حاجػات األمػؽ أكثػر أىسيػة فػي تمػػ الثقافػات، فػي حػيؽ تكػؾف حاجػات الحػب كتحقيػق 

الػذات أكثػر أىسيػة فػي الػدكؿ الغشيػة، كبالسقابػل فقػد أشػارت بعػض الدراسػات إلػى أف العبلقػات 

 داككد،)ؾانػب الساديػة مػؽ أجػل الػذعؾر بالرضػا فػي بعػض الثقافػات االجتساعيػة أكثػر أىسيػة مػؽ الج

2015.) 

 :نغخية التقييؼ الجؾىخي لمحات: خامداا 

أف التقييؼ الجزئي لكل الجؾانب الخاصة بأؼ مجاؿ مؽ مجاالت الحيػاة  ,Judge) 1997) يرػ 

( العسل أك األسرة)ىػؾ الػذؼ يشػتج الذعؾر الشيائي بالرضا عؽ ذلػ السجاؿ الخاص في الحياة مثل 

كقػد أثبتػت الدراسػات أف الرضػا عػؽ مجػاالت . كمؽ ثؼ يتػدبب في الذعؾر العاـ بالرضا عػؽ الحيػاة

ػي الحيػاة مثل األسرة أك العسل كالرحة تفدر حؾالي خسديؽ بالسائة مؽ التبػايؽ فػي الرضػا ىامػة ف

العػاـ عػؽ الحيػاة، أما الخسدؾف بالسائة الباؾية فتفدرىا الفركؽ الفردية كاألخظاء التجريبية كالستغيرات 

تاجات األساسػية التػي يػرل إلييػا أنػو مجسػؾع اإلسػتش"الدخيمة، كسا يعػرؼ التقيػيؼ الجػؾىرؼ لمػذات عمػى 

األفػػراد عػػؽ ذكاتيػػؼ كقػػدراتيؼ حيػػ  حػػدد أربعػػة محكػػات معياريػػة لتحديػػد العؾامػػل السسثمػػة لمتقيػػيؼ 
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مرجعية الذات، كبؤره التقييؼ كىؾ ما يسكؽ مؾازاتو بعسميات العزك، كالدسات : الجؾىرؼ لمذات كىي

 (.2010كيس، )ية كشسؾؿ السشغؾر تداع الرؤ االدظحية، ك 

فاألفػراد الػذيؽ يستمكػؾف تقييسػا جؾىريػا مرتفعػا لمػذات أكثػر شػعؾرا بالرضػا عػؽ الحياة كعؽ 

السيػاديؽ العديػدة لمحيػاة مثػل األسػرة كالعسػل، كالدراسػة  ألنيػؼ أكثػر ثقػة فػي قػدراتيؼ عمػى اإلستفادة بكل 

 .حياتيؼميزة كفرصة تمؾح في أفق 

 :الشغخية الستكاممة: سادساا 

مع إختبلؼ الشغريات الدابقة في تفدير الرضا عؽ الحيػاة فػإف الستأمػل فػي أفكارىػا يجػدىا 

متكاممػة كليػدت متعارضػة أك متشاقػزة، ألف عؾامػل الرضػا كثيػرة كمتشؾعػة كتختمػف مػؽ شػخص إلػى 

الحيػاة عشػدما  آخػر، كتختمف في الػذخص الؾاحػد مػؽ مؾقػف إلػى آخػر، فػبعض الشػاس يرضػؾف عػؽ

دراؾ الخبرات الدارة، اتكػؾف عركؼ الحياة طيبة كتدير كفق ما يريدكف، كغيرىؼ يرضؾف، خاصة عشد 

كآخركف يرضػػؾف عشػػدما يحققػػؾف طسؾحػػاتيؼ كيشجػػزكف أىػػدافيؼ، كفريػػق رابػػع يرضػػؾف عػػؽ حيػػاتيؼ 

ف تفؾقيؼ عمى غيرىؼ، كقد تسثػل الشغريػات الػدابقة نجازات اآلخريؽ، كيدركؾ انجازاتيؼ باعشػػدما يقارنؾف 

يجػاد التكامل ؼيسا بيشيا، كايجاد بعض عؾامل الرضا اتفػديرات جزئيػة لمرضػا عػؽ الحيػاة، إال أنػو يسكػؽ 

 (:2018كتد، )عؽ الحياة كىي كاآلتي

 .أف يعيش اإلنداف في عركؼ طيبة تذعره باألمؽ كالظسأنيشة .1

 .الدارة التي تستعو كتدرهأف يدرؾ الخبرات  .2

 .أف يحقق أىدافو في الحياة كيتغمب عمى الرعؾبات التي تؾاجيو .3

 .أف تكؾف طسؾحاتو في مدتؾػ قدراتو كامكاناتو حتى ال يتعرض لئلحباط كثيرا   .4

كيرػ البح  أف ىذه الشغريات تتزسؽ العديد مؽ التفديرات لمرضا الزكاجي كمؽ أىسيا ىشاؾ 

تي ترتبط بالرضا الزكاجي مشيا ما يعؾد إلى شريػ الحياة الزكجية كالبيئة السحيظة العديد مؽ العؾامل ال
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كالتفاعبلت القائسة بيشيسا، كمشيا يعؾد إلى التؾافق الزكاجي، كعسل السرأة الذؼ قد يشسي عبلقاتيا 

 .الزكجية أك يزغظيا بدبب عركؼ العسل

 Emotional communication العاطفي التؾاصل 3.1.2

 تعخيف التؾاصل العاطفي 1.3.1.2

السقرؾد بالتؾاصل العاطفي ىؾ التؾاصل بيؽ الزكجيؽ بالتعبير عؽ الحب كالغزؿ كالسداعبة 

: كالسبلعبة، كإفراح كل مؽ الزكجيؽ لمزكج اآلخر عؽ إعجابو كحبو، كاستحدانو لو، كشؾقو إليو

يز الجساعة الزكاجية عؽ غيرىا فأساليب التؾاصل العاطفي بيؽ الزكجيؽ مؽ أىؼ الخرائص التي تس

مؽ الجساعات الرغيرة، فبدكف كمسات الغزؿ كاإلعجاب الستبادؿ بيشيسا، تفتر العبلقات الزكجية كيختل 

حتراـ الستبادؿ الالتفاعل الزكاجي، كتزعف دكافع الَغْيريَّة في الزكاج، كيذىب األمؽ كالدكيشة، كيقل ا

 (2019 عؾاكدة،)بيؽ الزكجيؽ 

شباع الدافع العاطفي الجشدي، كأؼ الة الزكاجية الذرعية ىي اإلطار السعترؼ بو كإف العبلق

، مسا يبرز أىسية تمػ (اإلسبلمي)إشباع خارج ىذه العبلقة محـر مؽ قبل الديؽ، كالعرؼ، كالسجتسع 

العبلقة التي يدعى إلييا معغؼ الذباب إلشباع ذلػ الدافع بظريقة مقبؾلة، فإذا كاف اإلنداف مديرا  في 

شباعو، كيعتبر الحب الستبادؿ عامبل  ميسا  لحدكث التؾافق اكجؾد الدافع الجشدي فيؾ مخير في كيؽية 

جد في الزكاج مذاعر تراحب العبلقة بيؽ الزكاجي، كأنو مظمب لشسؾ الذخرية الدؾية  حي  تؾ 

الزكجيؽ، حي  يذارؾ كبلىسا اآلخر، كسا يذعر كبلىسا بتحقيق الحاجات الذخرية كالقدرة عمى تمبية 

حاجات الظرؼ اآلخر، لذلػ فيؾ مؽ العؾامل السيسة لتحقيق العبلقة الزكاجية اإليجابية  حي  إف كبل  

. الحب بيشيسا كثيقة أماف تداعدىسا لتحقيق التؾافق الزكاجيالزكجيؽ يكسل اآلخر كيسشحو الدعادة، ف

ليذا فالحب الذؼ يجسع بيؽ الزكجيؽ مؽ أىؼ العؾامل التي تداعد لتحقيق التؾافق الزكاجي، فإذا حب 



43 

زكجتو كرضي عشيا فديقبل أغمب تررفاتيا، كيمتسس ليا األعذار، كسا تبادلو الزكجة  –مثبل   –الزكج 

 (2016جاف، )زيد التؾافق الزكاجي نفس الذعؾر، مسا ي

كيبرز دكر الحياة العاطؽية في جؾانب عدة مشيا السذاركة، كالؾقت الذؼ يقزيو الذريكاف مع 

بعض، كااللتزاـ بالؾاجبات كقؾة التعبير عؽ الذات كالسذاعر في عل تبادؿ العبلقة كسبب ىذه العبلقة 

عؽ الحياة، ككذلػ كجؾد القدرة عمى التعاطف شباع الذؼ قد يكؾف فعاال  في مكؾنات الرضا الىؾ ا

كالتكيف مع الذريػ يدبب تحدؽ العبلقات العاطؽية كاالعتراؼ بالعؾاطف كإدارتيا، بذلػ يكؾف 

كعاطفي لكبل  اإيجابي اشباع العاطفي باعتباره يزىر العاطفة العقمية كالحدية الستبادلة كالتستع مؾقفالا

حل الرراع كالكذف عؽ الذات كتقارب كجيات الشغر تجاه  الزكجيؽ، حي  يدتخدـ كبلىسا أسمؾب

الظرؼ الثاني  كمدة الزكاج ليا آثار محتسمو في ارتياح الزكجيؽ، كإعيار السذاعر عامل حاسؼ في 

 .(2011 الظبلع كالذريف،)اتفاؽ الزكجيؽ عمى أسمؾب العبلقة كالتعبير العاطفي 

ي قد ترتبط بالرضا العاطفي في الحياة الزكجية، كيعد التعبير العاطفي مؽ بيؽ أىؼ العؾامل الت

نتيجة التفاعبلت العاطؽية الشاتجة عؽ التعبير عؽ مذاعر السحبة التي تترؾ أثرا كبيرا عمى الظرفيؽ 

في نفس الؾقت، فإف كاف التعبير عؽ مذاعر الحب كالسؾدة لدػ الزكجة يكدبيا الدعادة، فإف الزكج 

ل معيا كقد يعبر عؽ شعؾره كسعادتو نحؾىا، مسا يزيد تفاعل السرأة الستمقي ليذه السذاعر قد يتفاع

العاطفي، أما إذا كانت  ياكسعادتيا بأنيا استظاعت إسعاد زكجيا، كيعكس رضاىا كرضا زكج

السذاعر التي تعبر عشيا الزكجة لزكجيا مذحؾنة بالغزب كالكره كالزغيشة، فقد يشعكس ذلػ سمبا  

ي ىذه الحالة يقل الرضا العاطفي، كيزيد الشفؾر بيشيسا كعدـ التؾقع عمى ردكد أفعالو نحؾىا، كف

تراؿ الجيد عامبل  أساسيا  في الزكاج الشاج  ألنو السحرؾ الشباع العاطفي مؽ قبل الذريػ، كيعد االبا

كاألداة الرئيدة إلدارة العبلقات الزكجية، كتكؾف عسمية التؾاصل ناجحة، حيؽ يدعى كل طرؼ لسعرفة 

 (.2018 غذفة كالقص،)أشياء كثيرة حؾؿ رغبات الظرؼ اآلخر كميؾلو كحاجاتو 
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غ الزكجيؽ الرضا عؽ السذاعر سبيبلف لبمؾ ف التؾاصل العاطفي كالتعبير أ ةحثارػ البتك 

 .مجسؾعة مؽ األىداؼ كالتظمعات السرتبظة بعبلقتيسا الزكجية زكالدعادة، كإنجا

 العؾامل السؤثخة عمى التؾاصل العاطفي 2.3.1.2

ختبلؿ الحياة ايعد الظبلؽ العاطفي أحد العؾامل السؤثرة عمى التؾاصل العاطفي، كيعشي ذلػ 

الزكجية كالتشافر بيؽ الزكجيؽ كفقداف العاطفة بيشيسا، ككذلػ كثير مؽ حاالت سؾء العبلقات الزكجية 

تكؾف نتيجة لمتكيف الدمبي السبشي عمى قشاعات مغمؾطة أك عدـ فيؼ لمذريػ، كالذخرية السزظربة 

حتراـ، كسا أنو يرعب عمييا أساسا  ال ترم  إلقامة عبلقة كدية كحسيسة تتبادؿ فييا السذاعر كاال

في الذخرية محكـؾ عميو بالفذل، كسا أنو  اؼ زكاج يكؾف طرؼ ؼيو مزظربأالتكيف، كلذلػ ،فإف 

تؾجد فؾارؽ ميسة في الذخريات التي تعتبر طبيعية أك غير مزظربة، كقد تكؾف ىشا لػ بعض 

 .(2016جاف، )الرعؾبات في التكيف بيشيسا كيكؾف ذلػ مدخبل  لمخبلفات 

كيعتبر التؾاصل الجيد أساس لمزكاج الشاج  كإلدارة العبلقات الزكجية، فالتؾاصل يسثل ميارات 

محددة يشبغي عمى األزكاج التعامل معيا بظريقة إيجابية كبشاءة، كأؼ خمل في ىذه العسمية يؤدؼ 

تزيد الزكجيؽ الػدفاع عؽ الشفس، كاألنانية التي : تدريجيا إلى حدكث الخبلفات عؽ طريق مغاىر، مثل

غزبا كاستثارة، كسا اف عسمية التؾاصل تكؾف ناجحة حيؽ يدعى كل طرؼ لسعرفػة الكثير حؾؿ مزاج 

غياب ك الظرؼ اآلخر كحاجاتو كرغباتو، كىذا يتظمب بالسقابل أف يعبر كل مشيسا عؽ نفدو بتمقائية، 

سا أف الحسيسية بيؽ التؾاصل يؤدؼ إلى تعرض الزكجيؽ إلى إحباطات كخػرؾمة شػديدة بيشيسا، ك

 .(2005 سميساف،)الزكجيؽ تعد أحد أىؼ الستغيػرات السشبئة بالرضا الزكاجي 

فالتؾاصل العاطفي ىؾ مفتاح الدعادة بيؽ الزكجيؽ، فالعبلقة بيؽ الزكجيؽ تبدأ قؾية دافئة مميئة 

ا ال دؼء بالسذاعر الظيبة، كاألحاسيس الجسيمة، كقد تفتر ىذه العبلقة مع مزي الؾقت، كترب   رماد 

كىذه السذكمة ىي أخظر ما يريب الحياة الزكجيَّة، كُيْحِدث في َصْرحيا تردُّعات . كال ضياءيا في
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، كعمى الزكجة أف تعظي ىذه السذكمة كل اىتساميا لتتغمب عمييا، حتى تكؾف عبلقتيا بزكجيا اكشركخ

 .عبلقة تؾاصل دائؼ، كحب متجدد

كبداية العبلج تكؾف بسراجعة كل مشيسا لسا عميو مؽ كاجبات تجاه اآلخر، فمعل السذكمة قد 

، فالعبلقة الزكجية ىي عبلقة  بدأت مؽ ىذه الزاكية، إال أف الحياة الزكجية ال تقف عشد ىذا الحدِّ

الحياة الزكجية،  إندانية، كليدت عبلقة آلية، فالرباط العاطفي بيشيسا حبل متيؽ، يذكل ركش ا أساسّيا في

كالعاطفة عبلقة متبادلة بيؽ الزكجيؽ، فالزكج يحرص عمى أف يذعر زكجتو بحبو ليا، كعمى الزكجة 

أف تبادلو ىذه السذاعر الظيبة، كتعمؽ لو عؽ حبيا إياه كإخبلصيا ككفائيا لو في كل كقت، كلمعاطفة، 

البيت الرغير جشة يدعد فييا  الرادقة، سحر عمى حياة الزكجيؽ، فيي تحؾؿ الرعب سيبل ، كتجعل

ا السرأة الذكية، كالكمسة الظيبة أيدر ىذه الظرؽ  الزكجاف كاألبشاء، كليذه العاطفة طرؽ تعرفيا جيد 

 (.2018 الذؾاكرة، كعبد الرحسؽ،)

ده  ةحثارػ البتك  أف السرأة الحكيسة ىي التي تذعر زكجيا بحبيا لو، كُتْكِبُرُه في نغرىا، كأف تعؾِّ

اـ زكاجيا عمى طيب الكبلـ، فذلػ ىؾ الذؼ يغذؼ حياتيسا الزكجية، كيجعميا تثسر خير ا مؽ أكؿ أي

كمسات الحب  بادؿتكسعادة  فالحب إحداس كشعؾر تزكيو الكمسة الظيبة، كاإلحتراـ الستبادؿ، ك 

ل أف كالسؾدة، فبل يسشع حياء الزكجة مؽ أف تبادؿ زكجيا الكمسات الرؾيقة كالسذاعر الراؾية، كعمى الرج

 .يذجع زكجتو عمى ذلػ  بكمساتو الرؾيقة، كأحاسيدو الرادقة نحؾه

 أبعاد التؾاصل العاطفي 3.3.1.2

 :بعاد التؾاصل العاطفي ما يميأإف مؽ أىؼ   

تراؿ المفغي عمى استخداـ الرمؾز المغؾية السشظؾقة التي تشقل األفكار اليقـؾ ا :تراؿ المفغيأل ا: أكال

تجاىات، كيذترط ؼيو استخداـ لغة بديظة، سيمة، ككاضحة يفيسيا الظرفاف السرسل الكالسذاعر كا

 .(2016 الحديشي،)كالسدتقبل 
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التي تراؿ، التراؿ غير المفغي عمى أنو كل عسميات االيعرؼ ا: تراؿ غيخ المفغيال ا: ثانيا

تتجاكز الكمسات السشظؾقة أك السكتؾبة كتذسل جسيع ما يردر عؽ الفرد مؽ حركات كإيساءات 

يراؿ رسالة ما إلى شخص يجرؼ بيشو كبيؽ آخر تفاعبل  إجتساعيا ، كيشبغي اكتعبيرات جددية، بيدؼ 

ا دكما  الحرص عمى تحقيق التؾاصل مؽ خبلؿ العيؽ فيي مفتاح الركح، كلشجعل نغراتشا في عبلقتش

الزكجية تحتؾؼ عمى الذؾؽ أك تعمؼ إرساؿ رسائل ركماندية لذريػ حياتػ بعيؾنػ، كأثشاء تبادؿ 

الحدي  أك الكبلـ في العبلقات الزكجية يجب أف نحرص عمى أف نشغر في عيؾف شريػ الحياة بدكف 

 الي،محت)تحد اك فرض الديظرة، بل يجب أف نجعل نغراتشا إليزاح مؾقفشا بيدكء أكثر مؽ اؼ شيء 

2019). 

تراؿ ككسيمة ىامة لشقل السذاعر كاألفكار المؽ أشكاؿ ا بليسثل المسس شك :المسدات الحانية: ثالثاا 

يراؿ السذاعر اإليجابية كالدمبية، كمؽ السعاني التي يسكششا الآلخريؽ حي  يسكششا مؽ خبلؿ المسس 

حتراـ كالقدؾة كالعداء الكالتأييد كاالحب كالعظف كالحشاف كالكره : أف ندتذعرىا مؽ خبلؿ المسس

 .(2009 الكفافي،)كالرداقة 

الحدي  مؽ أىؼ أنؾاع التؾاصل بيؽ األزكاج كمع ذلػ قد يكؾف يعتبر  :إدارة الحؾار كالشقاش: رابعاا 

الحدي  مؽ أسباب الخبلؼ نتيجة عدـ معرفة فؽ الحؾار بيؽ األزكاج كخاصة في العبلقات الزكجية 

الستؾترة ؼيرب  الحدي  مؽ أصعب االشياء كالذؼ قد يشتيي بكارثة، لذلػ يجب اختيار أكقات تبادؿ 

اج، كليبدأ بسؾضؾع شيق أك الكبلـ عؽ ذكرػ جسيمة أك مؾقف مزحػ بدكف الحدي  كالحؾار بيؽ االزك 

 حرج، كىذا مجاؿ جيد لبدء الحدي  كجمب البدسة التي تجعل أؼ زكج يتقبل الحدي  بردر رحب بل 

 .(2016 صبرؼ،)لمحدي  معػ في اؼ كقت لسا يذعر بو مؽ متعة الحدي  كل مرة كيدعى 

خبلؿ العبلقة الزكجية التي تقـؾ عمى الحب كالسؾدة كالتعاكف كالتآزر مؽ  :الدمؾؾ الخكمشدي: خامداا 

قتداـ حغؾعيسا في بمؾغ الكساؿ اإلنداني، كمؽ الزركرؼ كجؾد قدر ابيؽ الزكجيؽ في بشاء الحياة، ك 
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كمدتؾػ مؽ العبلقات العاطؽية الستبادلة تؤدؼ إلى شعؾر الظرفيؽ بالراحة كاالطسئشاف كتدفعيسا نحؾ 

 .(2019 عؾاكدة،)عظاء كتداعد ىسا عمى تحقيق االستقرار الزكاجي البذؿ كال

إف اإلنداف يدعى إلى أف يكؾف عشررا فاعبل بالسجتسع لذا فيؾ يحاكؿ  :فراح عؽ الحاتالا: سادساا 

تراؿ ىي غريزة تؾلد مع اإلنداف الدائسا في كل حاالتو الؿياـ باإلتراؿ باآلخريؽ، فالحاجة إلى ا

، كالتؾاصل بيؽ الزكجيؽ ىؾ عبارة عؽ لغة (2009 الكفافي،)كتبقى معو خبلؿ مراحل حياتو السختمفة 

تجاىاتو لمذخص األخر، كتحسل ىذه المغة االتفاىؼ التي تشقل أفكار كل مشيسا كمذاعره كرغباتو ك 

إذا كانت أساليب التؾاصل جيدة، كبالتالي معاني صريحة تحدد شكل التفاعل كتؾجو كجية إيجابية 

نجذاب كل طرؼ لمظرؼ اآلخر، ايغير ما يدسى التؾاصل اإليجابي الذؼ يسيزه التفاىؼ بيؽ الزكجيؽ ك 

كسا قد تؾجيو كجية سمبية إذا كانت أساليب التؾاصل رديئة ،كبالتالي يغير التؾاصل الدمبي الذؼ 

 .نفراؿاللى ايسيزه سؾء التفاىؼ كالشفؾر كقد يؾصميسا إ

 ا  يا كثير مؽ الزكجات، عشّ أف ىشاؾ أمؾر عمى قدر كبير مؽ األىسية قد تغفل عش ةحثارػ البتك 

مشيؽ أف الكبلـ الظيب كالعبلقة الحدشة ىي الدعادة فحدب، البل ىشاؾ البيت الشغيف اليادغ، الذؼ 

ا مائدة الظعاـيحتاج إليو الزكج ليدتري  ؼيو مؽ عشاء عسمو، كىشاؾ  ، كل ىذه ا  جيد ا  السعدة إعداد أيز 

 .األمؾر تيؼ الزكج، بل إف التقرير فييا يكؾف مكدر ا مؽ مكدرات الحياة

 العاطفي بالتؾاصل كعالقتو الدكاجي الخضا 4.3.1.2

مؽ أىؼ عؾامل الدعادة الزكجية، التؾاصل الجيد بيؽ الزكجيؽ، فقد أعيرت الدراسات أف 

رتفاع مدتؾػ الرضا الزكاجي، كسا أنو عامل أساسي لشجاح الزكاج، باالتؾاصل العاطفي الحسيؼ يرتبط 

ككذفت السبلحغات العسمية ألنساط التفاعل بيؽ األزكاج أف الزكاج الدعيد يتسيز بارتفاع مدتؾػ 

ستثارة لسدركر كانخفاض مدتؾػ االستجابات المفغية الدمبية، كأنو عشدما ااإلستجابات المفغية األكثر 
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ستجابات سمبية فإف ذلػ يرتبط بزيادة الدمؾؾ الدمبي مؽ الظرؼ اآلخر، اؽ بتقديؼ يقـؾ أحد الزكجي

 (.2016 عيذة كالتيجاني،)كالعكس صحي  

لدػ تحميمو لعدد مؽ الدراسات عؽ الرضا الزكاجي كأنساط التؾاصل الزكاجي، أف ( دكؾ)ككجد 

ا  أكبر مؽ اإلشارات المفغية كغير األزكاج الدعداء يدتخدمؾف لغة أكثر حسيسية لمتؾاصل كيتبادلؾف قدر 

كاستحدانيسا آلراءأزكاجيؼ، كيتحدثؾف مع أزكاجيؼ عؽ عبلقتيؼ  االمفغية اإليجابية كيعبركف عؽ اتفاقيس

 (.2016جاف، )بقدر أكبر مؽ األزكاج غير الدعداء 

 كاىتؼ عدد مؽ الباحثيؽ بدراسة طرؽ التعبير عؽ الحب كالحسيسية بيؽ الزكجيؽ، كأعيرت تمػ

الدراسات أف مذاعر الحب يتؼ التعبير عشيا بسفردات الحب، ككذلػ مؽ خبلؿ تعبيرات السجاممة، 

ككمسات التقدير، كألفاظ التذجيع، كالكمسات السعبرة عؽ الحشاف، كالريغة غير اآلمرة، كسا أف 

اسؼ الستزكجيؽ يعبركف أيزا  عؽ الحسيسية باستخداـ أساليب تؾاصل لفغية خاصة بيؼ مثل إطبلؽ 

تدليل لذريػ الحياة، كاستخداـ تعبيرات خاصة لمتؾدد، كمؽ خبلؿ السغازالت، كالسداعبات، كإطبلؽ 

 (.2017 الخثبلف،)مدسيات سرية عمى بعض معارفيؼ 

ىشاؾ التؾاصل غير المفغي، كمؽ أنؾاع التؾاصل غير المفغي  يكباإلضافة إلى التؾاصل المفغ

بيؽ الزكجيؽ الشغرات، كتعبيرات الؾجؾه، كاإلشارات كلغة الجدد كالمسدات السعبرة عؽ الحشاف 

كالسبلطفة، حي  أف المسدات العاطؽية بيؽ الزكجيؽ ترتبط بالرضا الزكاجي كتديل حل الشزاعات 

 (.2016العيدى، )تدىؾر العبلقة الزكجية الزكجية، كأف غيابيا مؤشر عمى 

أف أساليب التؾاصل التي تشسي كتحدؽ الحسيسية بيؽ الزكجيؽ الدمؾؾ الركماندي،  ةحثارػ البتك 

ىتساـ بذكرػ الزكاج كالسشاسبات السيسة لمظرؼ اآلخر، كاصظحاب الزكج أك الزكجة لمشزىة أك المثل ا

 .الزكج أك الزكجة برسالة حب كتقديرة ألمسذي أك لسذاىدة السشاعر الظبيعية، كمفاج



49 

تأثيخ االدماف عمى الفيذ بؾؾ عمى العالقة الدكجية كالخضا الدكاجي كالتؾاصل 

 :العاطفي

ف مؾاقع التؾاصل االجتساعى، ؼيس بؾؾ كتؾيتر، تتدبب في الخيانة كالظبلؽ، فاالستخداـ إ

في تفكيػ العبلقات الزكجية كتدمير العبلقات  فجتساعية يؤدؼ في كثير مؽ األحياالسفرط لمذبكة اال

اإلندانية، حي  أف الفرد يقزي أغمب كقتو أماـ مؾاقع التؾاصل االجتساعي، مسا يؤدؼ إلى كقؾع 

العديد مؽ السذاكل الزكجية، كانفراط عقد العبلقة القؾية بيشيسا كالتأثير سمبا  عمى السذاعر، كبغض 

ف االستخداـ الزائد عؽ الحد لتؾيتر كؼيس بؾؾ، كإىساؿ الظرؼ الشغر عؽ مدة العبلقة الزكجية، فإ

اآلخر كعدـ التحدث معو أك حتى عدـ إبداء أؼ اىتساـ لحؾار ما مع الظرؼ اآلخر، يثير الغزب 

عيذة )كيؾلد السذاكل كالغيرة كالسذاعر الدمبية تجاه اآلخر، كيشتج عشيا تدمير العبلقة الزكجية 

 (.2016كالتيجاني، 

سؾء استخداـ مؾاقع التؾاصل االجتساعي يزيد ندبة الخبلفات الزكجية، فإف سجاؿ نفدو كفي ال

مع زيادة إمكانية تظؾر تمػ الخبلفات بدبب إدماف التكشؾلؾجيامسا يديؼ في انفراؿ الزكجيؽ كطمب 

الزكجة خاصة لمظبلؽ، فحاالت الظبلؽ أصبحت مذيدا مألؾفا، عرؼ طريقو إلى أركقة السحاكؼ، مؽ 

ؿ قزايا تحؾؼ ممفاتيا الكثير مؽ األكراؽ، التي تذير إلى تفاصيل أكثرىا غريب، كجديد عمى خبل

مجتسعاتشا العربية، حي  كصل األمر إلى تجاكز ما تدس  بو ؾيسشا كعاداتشا األصيمة، فكاف نتاجا 

 (.2017الخثبلف، )طبيعيا أف تشتج خبلفات أسرية تقفز خارج أسؾار السشزؿ، كتفكػ استقرار األسرة 

لذلػ فإف كثرة متابعة مؾاقع التؾاصل االجتساعي زادت مؽ فجؾة تؾتر العبلقات بيؽ الكثير مؽ 

الرجاؿ كالشداء، خاصة األزكاج، حي  عمت صرخات استغاثة الكثير مؽ الشداء في الفترة األخيرة مؽ 

بل غزت تمػ إدماف أزكاجيؽ السكؾث ساعات طؾيمة خمف شاشة الحاسؾب، كلؼ يقف األمر عشد ذلػ 

 . السؾاقع بيؾتا يشعدـ فييا الحؾار لتشبت مؽ أثر ذلػ أشؾاؾ البعد كاالنفراؿ كحدة الخبلفات
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 الدابقة الجراسات 0.0

 عرض يجرؼ  كسؾؼ الدراسة، بسؾضؾع السترمة الدابقة الدراسات الدراسة مؽ الجزء ىذا يتشاكؿ

 عمى باالدماف مرتبظة دراسات إلى قدست كقد االقدـ، إلى االحدث مؽ كاألجشبية العربية الدراسات

 .العاطفي كالتؾاصل الزكاجي، بالرضا مرتبظة خرػ أك  ،بؾؾ الؽيس

 بؾؾ الفيذ عمى دمافإلبا الستعمقة لجراساتا 2.0.0

دكر كسائل التؾاصل االجتساعي دراسة ميدانية ىدفت التعرؼ إلى  (2021) أبؾ عجسية أجخت

في التؾافق الشفدي كاالجتساعي لدػ عيشة مؽ الفمدظيشييؽ في مرحمة أزمة فايركس كؾركنا )كؾفيد 

( مؽ الفمدظيشييؽ 302عيشة الدراسة )كاستخدمت الباحثة السشيج الؾصفي التحميمي، حي  تكؾنت ( 19

عذؾائي، كتؼ استخداـ مؿياس التؾافق الشفدي السؿيسيؽ في الزفة الغربية بفترة الحجر السشزلي بذكل 

دي كاالجتساعي، حي  أعيرت الشتائج أف دكر كسائل التؾاصل االجتساعي عمى التؾافق الشف

(، يميو كلى التؾافق الرحي بستؾسط )مرتفعجاء في السرتبة االك ، كاالجتساعي الكمي كاف متؾسظا  

كأعيرت الشتائج اعي بستؾسط كل مشيسا )متؾسط(، التؾافق االنفعالي ثؼ الذاتي ثؼ األسرؼ ثؼ االجتس

في أبعاد التؾافق االنفعالي كالذاتي كاألسرؼ  لستغير الجشس دالة إحرائيا  تبعا  فركؽ  عدـ كجؾد

فركؽ  كعدـ كجؾدفركؽ تعزػ لمجشس في التؾافق الرحي لرال  الذكؾر،  كجدتكاالجتساعي، بيشسا 

فركؽ  كجدتفق الرحي كاالنفعالي كالذاتي كاألسرؼ، بيشسا تعزػ لمحالة االجتساعية في مدتؾػ التؾا

فركؽ تعزػ لعدد ساعات  كجؾد، ك التؾافق االجتساعي لرال  الستزكجتعزػ لمحالة االجتساعية في 

، لرال  األقل جتساعياستخداـ كسائل التؾاصل االجتساعي في التؾافق االنفعالي كالذاتي كاألسرؼ كاال

 .مؽ ساعتيؽ



51 

إلى التحقق مؽ كجؾد عبلقة مؽ عدميا بيؽ اإلدماف عمى ( 2019ىجفت دراسة محتالي )

عيشة الدراسة، ككذلػ معرفة مدتؾػ التؾافق الزكاجي مؽ خبلؿ تدميط  الؽيدبؾؾ كالتؾافق الزكجي لدػ

اإلدماف عمى الؽيدبؾؾ مؽ حي  إعتيادية اإلستخداـ  عمى مؤشراتو، كالتعرؼ عمى درجة الزؾء

 الدراسة عمى السشيج الؾصفي كاعتسدت .ستخدامو لدػ عيشة مؽ األزكاجااإلدماف كمداكغ كمدتؾػ 

کسجاؿ مكاني كبذرؼ  مؽ األزكاج السؿيسيؽ ببمدية أـ البؾاقي (210)، كعمى عيشة بمغت االرتباطي

اإلدماف عمى الؽيدبؾؾ كأداة  مؿياس التؾافق الزكاجي كمؿياس دـخستا لمدراسة، كلمتحقق مؽ األىداؼ

ارتباط بيرسؾف  ستخداـ األكساط السرجحة كاألكزاف السئؾية، كمعاملاب السعمؾماتلمبح ، كقد تؼ تحميل 

زكف بدرجة مرتفعة اإف األزكاج السؿيسيؽ ببمدية أـ البؾاقي يست: كعميو تؾصمت الظالبة إلى الشتائج التالية

رتباطية سالبة اتؾجد عبلقة ك مؽ التؾافق الزكاجي،  ضمؽ اإلدماف عمى الؽيدبؾؾ كمدتؾػ مشخف

مؽ األزكاج ببمدية أـ  عكدية قؾية بيؽ اإلدماف عمى الؽيدبؾؾ كمحؾر الرضا عؽ الزكاج لدػ عيشة

رتباطية سالبة عكدية قؾية بيؽ اإلدماف عمى الؽيدبؾؾ كمحؾر التؾاصل اتؾجد عبلقة ، كسا البؾاقي

 .ببمدية أـ البؾاقي عيشة مؽ األزكاج لحل مذكبلت لدػ

دراسة ىدفت التعرؼ الى التأثيرات الدمبية االجتساعية كالثقاؼية كالشفدية  (2019أجخى مغاري )ك 

 (300)كالرحية الستخداـ شبكات التؾاصل االجتساعي عمى السراىقيؽ، كتكؾنت عيشة الدراسة مؽ 

كاستخدـ الباح  السشيج الؾصفي السدحي، كقد أعيرت الشتائج أف الظمبة  ،طالبا  كطالبة مؽ مديشة غزة

مشيؼ يدتخدـ  (%91) أفالذكؾر كاالناث يدتخدمؾف شبكات التؾاصل االجتساعي بسعدالت عالية ك 

كأعيرت كذلػ أف ىذا االستخداـ  ،كأىؼ أسباب االستخداـ ىي التؾاصل مع ااَلخريؽ كالترؼيو ،الؽيدبؾؾ

 ،كالثقاؼية ،كالشفدية ،في الجؾانب االجتساعية ،بية بدرجة متؾسظة عمى السراىقيؽلو تأثيرات سم

الذكؾر كاالناث حؾؿ آراء فركؽ احرائية بيؽ مؽ خبلؿ الشتائج أثبتت عدـ كجؾد كأنو  ،كالرحية
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مشيا كالشفدية مشيا االجتساعية سؾاء الجؾانب كافة تأثير شبكات التؾاصل االجتساعي في مؾضؾع 

 .االناث لرال  في الجانب الرحي الفركؽ  ، ككانت ىذهكالثقاؼية

شبكات التؾاصل  استخداـر يأثت التعرؼ إلىفقد ىدفت الى  (2018)دراسة الذيخي أما 

كجية نغر مؽ  لدييؼ، تشسية السيارات الحياتيةحياة طمبة الثانؾية العامة مؽ خبلؿ  االجتساعي في

معمسي  مجتسع الدراسة مؽ  كتكؾف  ،السشيج الؾصفي السدحي عمىتؼ االعتساد ك  الظبلب كالسعمسيؽ،

( 954)كمعمسا  بظريقة عذؾائية ( 375)مؽ مكؾنة عيشة  ، كاختيرتطبلب مدارس الرياض الثانؾيةك 

في تشسية السيارات دكر كبير ذبكات التؾاصل االجتساعي الظمبة لكأعيرت الشتائج أف استخداـ  ،طالبا  

الستخداـ شبكات التؾاصل االجتساعي في تشسية متعددة معؾقات تؾفر ككذلػ  ،كاف متؾسظا  الحياتية 

 .لمظمبةالسيارات الحياتية 

فيدفت التعرؼ إلى العبلقة بيؽ إدماف شبكات التؾاصل االجتساعي ( 2016)دراسة يؾنسأما 

التؾاصل ف شبكات كاالضظرابات الشفدية لدػ طمبة جامعة األزىر بغزة، كمعرفة الفركؽ في درجة إدما

الشفدية كأبعادىا لدػ طمبة جامعة األزىر بغزة كفقا إلى الستغيرات الديسغراؼية  ظراباتاالجتساعي كاالض

الجشس، السدتؾػ الدراسي، نؾع التخرص، عدد ساعات استخداـ مؾاقع التؾاصل االجتساعي، : )التالية

كتكؾنت عيشة  الرتباطي،كاستخدمت الباحثة السشيج الؾصفي ا( مشخفزي كمرتفعي درجات اإلدماف

كطالبة مؽ جامعة األزىر بغزة  تؼ اختيارىا بالظريقة العذؾائية، كاستخدمت  طالبا  ( 619)الدراسة  مؽ 

الباحثة، كمؿياس قائسة : مؿياس إدماف شبكات التؾاصل االجتساعي مؽ إعداد: الباحثة األدكات اآلتية

إلى أف الؾزف الشدبي لئلدماف ة اسدر كتؾصمت الليؾنارد ديركجيتش، : االضظرابات الشفدية مؽ إعداد

( 45.0%)عمى شبكات التؾاصل االجتساعي لدػ طمبة جامعة األزىر قد جاء بدرجة متؾسظة إذ بم  

 صل االجتساعي كبيؽ الدرجة الكميةحرائيا  بيؽ إدماف مؾاقع التؾااكجؾد عبلقة  طردية  ذات دالة 

عراض الجدسانية، الؾسؾاس القيرؼ، الحداسية التفاعمية، األ: )لبلضظرابات الشفدية كأبعاده اآلتية
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اإلكتئاب، القمق، العداكة، قمق الخؾؼ، الباركنيا التخيمية، الذىانية، كأعيرت الشتائج كجؾد فركؽ دالة 

لرال  ذكؼ ( عمسي، أدبي)احرائيا في درجات الؾسؾاس القيرؼ لظمبة الجامعة تعزػ لشؾع التخرص

الشتائج أيزا  كجؾد فركؽ دالة احرائيا  في الدرجة الكمية لبلضظرابات  التخرص العمسي، كأعيرت

 .لرال  مرتفعي الدرجات( مشخفزي الدرجات، مرتفعي الدرجات)تبعا  لدرجات اإلدماف

 كأعراض بالقمق كعبلقتو اإلنترنت إدماف انتذار معدؿ لسعرفة (0226) العدايدة دراسة ىدفتك 

 السدارس طمبة مؽ )573( مؽ الدراسة عيشة تكؾنت. غزة قظاع في الفمدظيشييؽ مسراىقيؽل االكتئاب

 )18-13( بيؽ أعسارىؼ تتراكح الذيؽ الثانؾؼ  عذر الثاني حتى األساسي الثامؽ الرف مؽ الحكؾمية

 مشيا االختبارات مؽ العديد يذسل استبياف بؾاسظة البيانات جسع تؼ(. عاـ )15,53(= الستؾسط سشة

 كاختبار ،االكتئاب أعراضب كقائسة اإلنترنت، إدماف اختبار األبشاء، كمراؾبة األسرية العبلقات اختبار

 كجؾد الشتائج أعيرت اإلحرائية بالعسميات الؿياـ بعد ،الدراسة السشيج الؾصفي ستخدمتكا ،لمقمق

 .كاالكتئاب اإلنترنت إدماف بيؽ كدالة مؾجبة عبلقة

الى عبلقة مدتؾػ الشرجدية باإلدماف عمى شبكة التؾاصل  ((2016دراسة بؽ جديدؼ كسا ىدفت 

لدػ السراىق الجزائرؼ، كلقد سمظت الباحثة الزؾء في ىذه الدراسة عمى " الؽيس بؾؾ"االجتساعي 

الشرجدية كعبلقتيا باإلدماف عمى الؽيس بؾؾ عشد السراىق، كقد احتؾت الدراسة في جانبيا التظبيقي 

لكي تكؾف نتائج الدراسة شاممة، فقامت ( كسي، نؾعي)يجيؽ مختمفيؽ عمى شقيؽ، استخدمت فييسا مش

الباحثة باستخداـ أدكات سيكؾمتريية لؿياس طبيعة العبلقة القائسة بيؽ الستغيريؽ، فأشارت الدراسة 

الكسية إلى كجؾد عبلقة مؾجبة ذات داللة إحرائية بيؽ مدتؾػ الشرجدية كاإلدماف عمى استخداـ مؾقع 

في  لدػ تبلميذ الدشة الثانية ثانؾؼ بسديشة بدكرة، مع عدـ كجؾد فركؽ دالة إحرائيا  " الؽيس بؾؾ"
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الؽيس "لستغير الجشس، ككجؾد فركؽ دالة إحرائيا في مدتؾػ اإلدماف عمى  ػ مدتؾػ الشرجدية تعز 

 .بيؽ تبلميذ الدشة الثانية ثانؾؼ كالفركؽ لرال  اإلناث" بؾؾ

 لفيؼ دقة أكثر كتفديرا   ا  فيس كأعظت الكسية الدراسة نتائج تدعؼ الكيؽية الدراسة نتائج جاءتك 

 باإلضافة ليؼ، يؾفرىا التي كاالشباعات بؾؾ، الؽيس عمى السدمشيؽ لمسراىقيؽ الشفدي السعاش طبيعة

 مذترؾ سيكؾلؾجي ممس  تحديد كمحاكلة الذخرية، صفحاتيؼ عمى الشرجدية مؤشرات إبراز إلى

 كاقعيؼ في استثسارىا ككيؽية الشرجدية تؾعيفاتيؼ لتحديد الركشاخ، اختبار خبلؿ مؽ الدراسة لحاالت

 .االفتراضي عالسيؼك 

 التؾاصل لسؾاقع اإليجابي التأثير األكلى: إشكاليات ثبلث في لمبح  (0226) جؾدة ىجفت بيشسا

 كالتفاعل كالزغط كالسشاصرة التذبيػ أدكات باستخداـ األفراد لدػ كاألخبلؾية االجتساعية الؿيؼ عمى

 التؾاصل مؾاقع إلدماف الدمبي التأثير :الثانية اإلشكالية ,االجتساعي التؾاصل مؾاقع عبر الستاحة

 الؿيؼ مع تتعارض التي الدمبية كالسفاـيؼ الدمؾكيات بعض األفراد يكدب قد الذؼ جتساعيإلا

 التؾاصل مؾاقع إلدماف اإليجابي التأثير الثالثة اإلشكالية ,السجتسع في الدائدة كاألخبلؾية جتساعيةإلا

 كالدياسية، االجتساعية كالسذاركة كاألخبلؾية االجتساعية الؿيؼ بعض مؽ يعزز قد كالذؼ االجتساعي

 طبلب مؽ مفردة )354( قؾاميا عيشة لسد  السيداني بذقو بالعيشة السد  مشيج عمى الدراسة اعتسدتك 

 مؾاقع استخداـ ككثافة التعرض مؿياس) مقاييس أربعة عمييؼ طبق كالدعؾدية، مرر في الجامعة

 : أبعاد ستة مؽ مكؾف  االجتساعي الساؿ رأس سكمؿيا االجتساعي، التؾاصل

 كالعبلقات السعمؾمات تبادؿ ,الذات تقدير,االجتساعية العبلقات في الثقة,العابر,التبادلي,التؾاصمي

 الؿيؼ: بعديؽ مؽ مكؾف  الؿيؼ كمؿياس االجتساعي التؾاصل مؾاقع إدماف كمؿياس الستبادلة،

 إدماف بيؽ إيجابية عبلقة كجؾد تبيؽ ةالدراس نتائج أبرز كمؽ ،(كالتربؾية األخبلؾية الؿيؼ,االجتساعية

 حي  االجتساعي، الساؿ رأس كتكؾيؽ تذكيل عمى التعرض ككثافة االجتساعي التؾاصل مؾاقع استخداـ
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 خاص، بذكل بيشيؼ ؼيسا كاألفراد عاـ، بذكل السجتسعات بيؽ التؾاصل عسمية مؽ السؾاقع تمػ عززت

 بيؽ ؼيسا الشغرات كتبادؿ المقاء حسيسية عمى تساما   قزى جديدا   شكبل   الفردؼ التؾاصل لعسمية كجعمت

 الجدد لغة كىي كاألحاسيس السذاعر تغير ميسة أساسية تؾاصمية عسميات كأكجدت كاآلخر الذخص

 الحؿيقي السعشى تؾصيل عمى كالسداعدة السعيشة األمؾر مؽ كغيرىا الؾجية يساءاتإكا الرؾت كنبرة

 .االجتساعي التؾاصل ككسائل مؾاقع عبر السرئي االتراؿ بؾاسظة األفراد بيؽ لمرسالة

 لدػ الشفدية الحاجات إشباع مدتؾػ إلى  التعرؼ إلى فيدفت (0225) الظيخاكي  اسةدر  أما

 إشباع متؾسظات بيؽ الفركؽ  داللة عؽ كالكذف الجامعات طمبة مؽ بؾؾ الؽيس شبكة مدتخدمي

 الباحثة كاستخدمت ،(االستخداـ ساعات الكمية، الجشس،) الدراسة لستغيرات تبعا الشفدية الحاجات

 (546)ؽم الدراسة عيشة كتكؾنت التحميمي، الؾصفي السشيج كاستخدـ الشفدية، الحاجات لؿياس استبانة

 ذات فركؽ  تؾجد أنو إلى الدراسة كتؾصمت العذؾائية، بالظريقة اختيارىا تؼ الجامعات مؽ كطالبة طالبا

 الؽيس االجتساعي التؾاصل شبكة مدتخدمي لدػ السذبعة الشفدية الحاجات درجات في إحرائية داللة

 االجتساعي التؾاصل شبكة ترف  ساعات عدد الجشس، لمستغيرات تعزػ  الجامعات طمبة مؽ بؾؾ

 شبكة مدتخدمي لدػ االشباع درجات في إحرائية داللة ذات جؾىرية فركؽ  كتؾجد بؾؾ، الؽيس

 الكميات لرال  ،الكمية متغير إلى تعزػ  الجامعات طمبة مؽ بؾؾ الؽيس االجتساعي التؾاصل

 .اإلندانية

 شبكةعمى  دمافاإل بيؽ العبلقة إلى التعرؼ إلى ىدفت فقد (2014) الديجي دراسة أما

 كتكؾنت نزكؼ، جامعة طمبة لدػ الدراسي كالتحريل االجتساعي التؾاصلشبكات  مؽ ككل اإلنترنت

 كمؿياس اإلنترنت، إدماف مؿياس: الدراسة أدكات كتزسشت ،كطالب طالبة( 412) مؽ الدراسة عيشة

 مدمشي عددأف  الدراسة نتائج كأعيرت االرتباطي،كاستخدـ السشيج الؾصفي ،االجتساعي التؾاصل
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 ذات فركؽ  كجؾد كعدـ الدراسة، عيشة أفراد مؽ( %9.7) بشدبة مختبرا( 40) اإلنترنت شبكة استخداـ

 ،(الدراسي كالسدتؾػ  االجتساعي، الشؾع مؽ كبل لستغير تعزؼ  اإلنترنت إدماف لسؿياس إحرائية داللة

 ككجؾد االجتساعي، كالتؾاصل اإلنترنت إدماف بيؽ إحرائية داللة ذات عكدية عبلقة كجؾد ككذلػ

 .الدراسي كالتحريل اإلنترنت إدماف بيؽ إحرائية داللة ذات ضعيفة عبلقة

 عمى دمافإلا لعبلج رشادؼإ برنامجأثر  الى التعرؼ (2014) كإبخاليؼ، خالج دراسة بيشت كسا

 عمى لئلدماف مؿياس عدادا  الى كىدؼ أربيل، مديشة بسركز عداديةإلا السرحمة طمبة لدػ الؽيدبؾؾ

 إستخدـ البح  أىداؼ كلتحقيق ،كتظبيقو الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف لعبلج إرشادؼ برنامج كبشاء الؽيدبؾؾ

 الذيؽ مؽ كطالبة طالبا( 585) ضسؽ كطالبة طالبا( 24) لذلػ فأختار التجريبي، السشيج الباحثاف

 لمسجسؾعة كطالبة طالبا( 12) ك التجريبية السجسؾعة كطالبة طالبا( 12) كبؾاقع الؽيدبؾؾ، يدتخدمؾف 

 عمى الباحثاف اعتسد بالسؾضؾع الستعمقة البيانات جسع قرديةبيدؼ بظريقة إختيارىؼ تؼ الزابظة

( 6) ضسؽ فقرة( 18) مؽ السؿياس ىذا كيتكؾف  الؽيدبؾؾ، اإلدماف) 2012) اندرياسؽ مؿياس تظؾير

 الخبراء مؽ مجسؾعة عمى كعرض الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف لعبلج إرشادؼ برنامج بشاء تؼ كقد. مجاالت

 اإلرشاد بظريقة نفذت عديدة إستراتيجيات رشادؼإلا البرنامج تزسؽ كقد صدقو، مؽ لمتأكد السختريؽ

( 12) الجمدات عدد بم  إذ(. جبلسر كلياـ) لمعالؼ الؾاقعي اإلرشاد نغرية الباحثاف كتبشي. الجسعي

 الشتائج الى الباحثاف كتؾصل أسبؾعيا ، جمدتيؽ بؾاقع كاحدة ساعة عؽ تقل ال الجمدة كمدة جمدة

 كل مؽ كاحد طالب الى ترل األعدادية السرحمة طمبة بيؽ الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف ندبة إف: التالية

 عمى كالبعدؼ القبمي اإلختباريؽ في الزابظة السجسؾعة درجات بيؽ إحرائيا دالة فركؽ  كجؾدك  ،عذرة

 في التجريبية السجسؾعة درجات بيؽ إحرائيا دالة فركؽ  كجؾدك  ،الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف مؿياس

 .الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف مؿياس عمى كالبعدؼ القبمي اإلختباريؽ
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عمى  دمافاإل مؿياس بشاء إلى :(Nicki & Nichols, 2014) كنيكي نيكؾلذ دراسة ىدفت بيشسا

 كطالبة طالبا( 233)مؽ العيشة تكؾنتك  ،ريةيالتذخ السعايير ىعم باالعتساد كذلػ ،السعمؾماتية كةبالذ

 العزلة كمؿياس السعمؾماتية، الذبكة إدماف مؿياس ىي الدراسة أدكات ككانت ،الجامعييؽالظمبة  مؽ

 الشتائج أشارت، كاستخدمت الدراسة السشيج الؾصفي التحميمي، ك لمزجر السيل كمؿياس جتساعية،إلا

 االجتساعية كالعزلة كاألسرة طرؼ مؽ السعمؾماتية الذابكة إدماف بيؽ داللة ذات عبلقةكجؾد  إلى

 السعمؾماتية، ذبكةال بإدماف يشبئا أف يسكؽ كالعزلةاالجتساعية األسرة أف كسا آخر، طرؼ مؽ كالزجر

 .السعمؾماتية كةبالذإلدماف  الؾاسع االنتذار الدراسة تغير لؼ حيؽ في

 كةبالذ عمى دمافلئل" جيؽ" مؿياس بشاء إلى يدفتف (Ko, et,at, 2014) كآخخكف  كؾ أما دراسة

 مؽ العيشة تألفتك  ،السراىقيؽ بيؽ التايؾاني السجتسع في السذكمة ىذه دراسة أجل مؽ كذلػ السعمؾماتية،

 "جيؽ" مؿياس عؽ عبارة الدراسة أدكات كانت ،الثانؾية السدارس مؽ كمراىقة مراىق (454)

 تذخيرية بدقة يتستع السؿياس أف إلى الشتائج شارتكأ  (CIAS)السعمؾماتية الذبكة عمى دمافلئل

الذبكة  إدماف يعانؾف  العيشة مؽ( 19.8%) أف تبيؽ أيزا ،(89.6%) إلى كصمت جدا، عالية

 .أسبؾعيا أكثر أك ساعة عذريؽ بسعدؿ السعمؾماتيةالذبكة  عمى يجمدؾف  كىؼ السعمؾماتية،

 الفتيات تجربة عؽ دقيق بؾصف الؿياـ لىإ فيدفت( Al-Saggaf,2011)الدغف  دراسة أما

 فتاة( 15) مع شخرية مقاببلت إجراء خبلؿ مؽ كذلػ ،الؽيدبؾؾ شبكة مع تعامميؽ في الدعؾديات

 خاصة جامعة في يدرسؽ سشة،( 24-19) بيؽ أعسارىؽ تتراكح، ك الؽيدبؾؾ يدتخدمؽ مسؽ سعؾدية

 أخذ بعد) السذاركات مؽ ثبلث" حائط" عمى الباح  اّطبلع عمى عبلكة الدعؾدية، بالسسمكة العربية

 الرؾر كنؾعية كاالستظبلعات كالركابط كالسجسؾعات صدقاءألا عدد لسعرفة السقابمة، في( مؾافقتيؽ

 يدتخدمؽ الدعؾديات الفتيات أف إلى الدراسة تؾصمت كقد السذاركات، الفتيات صفحات عمى السؾجؾدة

 شعؾرىؽ عؽ كلمتعبير كالقدامى، الجدد أقرانيؽ مع القائسة الرداقة ركابط عمى الحفاظ بيدؼ الؽيدبؾؾ
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 الذاتية سيرتيؽ محتؾػ  تحدي  خبلؿ مؽ أفكارىؼ اآلخريؽ كمذاركة السظركحة، القزايا مختمف تجاه

 ختباراك  السدابقات أسئمة عؽ اإلجابة خبلؿ مؽ أنفديؽ عؽ الترؼيو لىإ السؾقع، باإلضافة عمى

 متاحة الدراسة في السذاركات معمؾمات أف مؽ كبالرغؼ أنو إلى الدراسة تؾصمت كسا السعمؾمات،

 مؽ السذاركات تتسكؽ كحتى ،خرؾصيتيؽ عمى جدا   قمقات فانيؽ ،الؽيدبؾؾ مدتخدمي مؽ لمجسيع

 عمى الحؾارية السجسؾعات بعض في السذاركة الى عسدف فقد الجارية، األحداث حؾؿ بآرائيؽ اإلدالء

 بالثقة يذعرف  بجعميؽ الؽيدبؾؾ بفزل اعترفؽ السذاركات بعض أف الدراسة تؾصمت كسا. الذبكة

 ىذه أف مؽ تخؾفيؽ أبديؽ مشيؽ اآلخر البعض أف إال أكثر، اجتساعيات أصبحؽ كبأنيؽ أكثر بالشفس،

 .الدراسي تحريميؽ كعمى باسرىؽ عبلقتيؽ عمى تؤثر أف يسكؽ الذبكة

 دكر عؽ الكذف (Muise, Christofides& Desmarais,2009) كآخخيؽ ميؾسي كىجفت دراسة

 قد الذبكة ليذه الكثيف التعرض كاف إذا كؼيسا الستحابيؽ، بيؽ كالحدد الغيرة إثارة في الؽيدبؾؾ شبكة

 اجراء خبلؿ مؽ كذلػ كالعاطؽية، الغرامية العبلقات مؽ بدال كالغيرة الذػ عمى مبشية بعبلقات يشبىء

 سشة ،( 24-17) بيؽ ما أعسارىؼ تتراكح مسؽ البكالؾريؾس طمبة مؽ( 308) مؽ مكؾنة عيشة مع مقاببلت

 إلى يقؾد الؽيدبؾؾ لسؾقع الكثيف التعرض أف الدراسة كذفت كقد آخريؽ، مع غرامية عبلقات كيؿيسؾف 

 ال الذريػ عؽ غامزة معمؾمات عؽ الكذف إلى يقؾد الذؼ اإلدماف بدبب ربسا كذلػ كالحدد، الغيرة

 إلى الؾصؾؿ بيدؼ الذبكة ليذه الزائد التعرض إلى يدفع مسا بديؾلة، حؿيقتيا إلى الؾصؾؿ يسكؽ

 عمى دؾيقة( 40) حؾالي يقزؾف  السبحؾثيؽ غالبية أف الدراسة كذفت كسا اآلخر، الظرؼ عؽ الحؿيقة

 لدييؼ كأف, الرجاؿ مؽ اكثر الؽيدبؾؾ لسؾقع العيشة افراد مؽ الفتيات تعرض ندبة كاف يؾميا، الؽيدبؾؾ

 ندبتيؼ ما اف لىإ الدراسة كتؾصمت الذبكة، عمى الؾاحد لمسذارؾ صديق( 1000-25) معدلو ما

 في جشدية عبلقات معيؼ يؿيسؾف  أك عاطؽية عبلقة عمى كانؾا مؽ يزيفؾف  العيشة أفراد مؽ( %74.6)
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 ,يعرفؾنيؼ ال الذيؽ الغرباء مؽ صدقاءأ شريكيؼ لدػ السبحؾثيؽ مؽ( 92.1%) كأف كأصدقاء، الدابق

 .الستحابيؽ بيؽ كالحدد الغيرة إلى يقؾد مسا

  الدكاجي بالخضا الستعمقة الجراسات 2.2.2

فئات الدكاف التؾافق الزكاجي لدػ تؾفر التعرؼ إلى درجة  (2020)ىدفت دراسة عبد هللا 

 الفمدظيشية، كباالعتساد عمىفي مديشتي القدس كالخميل الذيؽ يدكشؾف الستزكجيؽ كالسشفرميؽ 

التي تعتبر التعرؼ إلى طرؽ اختيار الذريػ الدراسة ، كسا ىدفت ليؤالء الدكاف الستغيرات الديسؾغراؼية

 أكثر الستغيرات إضافة إلى معرفة، بيؽ الدكاف في مشظقتي مجتسع الدراسة انتذارامؽ الظرؽ األكثر 

 كأجريت الدراسة عمىليا قدرة تشبؤية،  كالتيبالتؾافق الزكاجي كالسجاالت لدػ عيشة الدراسة الستعمقة 

: كزكجة، كأشارت الشتائج إلى اآلتي ا  زكج( 293) لدراسة كبم  حجسيااختيرت مؽ مجتسع اعيشة 

 إلى، كأشارت (3.61)بستؾسط حدابي كبمغت متؾسظة،  كانت بدرجة الدرجة الكمية لمتؾافق الزكاجي

 مرات عدد) التؾالي عمى كانت الزكاجي التؾافق عدـ أك بالتؾافق كتشبؤ تأثير الستغيرات أكثرأف 

 التؾافق في إحرائية دالة فركؽ  ككجدت ،(البيت ممكية) ،(ة)لمزكج التعميسي السدتؾػ ) ،(الزكاج

 مظمق متزكج،) االجتساعية كالحالة البيت، كممكية ،(الخميل القدس، السديشة لستغيرات كفقا الزكاجي

 إحرائية دالة الفركؽ  تكؽ كلؼ العسل، كطبيعة التعميسي، كالسدتؾػ  الزكاج، مرات كعدد ،(أكمشفرل

 .اختيارالذريػ كطريقة الدخل، كمتؾسط االجتساعي، لمشؾع كفقا

 الزكاجي كالرضا الزكاجية السيارات بيؽ العبلقة معرفة إلى( 2019 عؾاكدة،) دراسة ىدفت

 راـ محافغة في ا  حديث الستزكجات لدػ الزكاجي كالرضا الزكاجية السيارات مؽ كل مدتؾػ  إلى كالتعرؼ

 السشيج الدراسة كاعتسدت التعميسي، كالسدتؾػ  كالعسر العسل، لستغيرات تبعا الفركؽ  كمعرفة كالبيرة هللا

 هللا راـ محافغة في ا  حديث الستزكجات مؽ ،(10065) مؽ الدراسة مجتسع كتكؾف  االرتباطي، الؾصفي
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 السحكسة في الزكاج عقد تدجيل حدب العذؾائية الظبؿية العيشة بظريقة عيشة مشيؽ كالبيرةاختيرت

 الدراسة عيشة لدػ الزكاجية لمسيارات الكمية الدرجة أف الدراسة نتائج أعيرتك (. 370) بمغت الذرعية

 الدرجة جاءت حيؽ في( 80.6%) بمغت مئؾية كبشدبة( 4.03) بم  حدابي بستؾسط مرتفعة كانت

 ،(66.0%) بمغت مئؾية كبشدبة( 3.30) بم  حدابي بستؾسط متؾسظة الزكاجي لمرضا الكمية

 لستغير تبعا الزكاجية السيارات مؿياس عمى إحرائية دالة فركؽ  كجؾد عدـ إلى الشتائج كتؾصمت

 األعمى، العسرؼ  السدتؾػ  كلرال  العسر، لستغيرات تبعا إحرائية دالة الفركؽ  كانت حيؽ في العسل،

 دالة فركؽ  كجؾد عدـ إلى الشتائج أشارت كسا األعمى، التعميسي السدتؾػ  رال ل التعميسي كالسدتؾػ 

 تبعا إحرائية دالة الفركؽ  كانت حيؽ في العسل، لستغير تبعا الزكاجي الرضا مؿياس عمى إحرائية

 التعميسي السدتؾػ  لرال  التعميسي كالسدتؾػ  األعمى، العسرؼ  السدتؾػ  كلرال  العسر، لستغيرات

 كالرضا الزكاجية السيارات بيؽ إحرائية دالة ارتباطية عبلقة كجؾد إلى الشتائجكخمرت  األعمى،

 .(0.561)بمغت الزكاجي

 الزكاجي الرضا بيؽ التي تربط قةبلالع عؽ الكذف إلى( 0226 جاف،) دراسة ىدفت بيشسا

 الزكاج سشؾات لعدد تبعا   العاطفي كالتؾاصل الزكاجي الرضا في الفركؽ  كمعرفة العاطفي، كالتؾاصل

 بسكة القرػ  أـ جامعة مؽ كمؾعفات جامعيات طالبات ىمع الدراسة كأجريت ،ؼىكأعسار  األبشاء كعدد

 الرضا مؿياس استخداـ كتؼ عاـ( 21-16) بيؽ أعسارىؽ تراكحت زكجة( 203) ؽىعدد  مب السكرمة،

 دالة مؾجبة قةبلع كجؾد الدراسة نتائج رتيكأع. الباحثة إعداد مؽ العاطفي التؾاصل كمؿياس الزكاجي

 في ئيا  إحرا دالة فركؽ  كجؾد إلى الشتائج أشارت كسا ،العاطفي كالتؾاصل الزكاجي الرضا بيؽ إحرائيا  

 كجؾد ككذلػ الزكاج، مدة في سشؾات (8) مؽ األطؾؿ الزكجات لرال  الزكاجي الرضا مؿياس درجات

 الزكجات لرال  ككذلػ، أبشاء (2) مؽ أقل أطفاليؽ عدد البلتي الزكجات لرال  إحرائيا   دالة فركؽ 
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 في إحرائيا   دالة فركؽ  كجؾد الدراسة نتائج رتيأع كسا (أقل أك سشؾات 2) أطفاليؽ أعسار البلتي

 أكثر أك اما  ع( 52-17) ؽيزكاج مدة البلتي الزكجات لرال  العاطفي التؾاصل مؿياس درجات

 .يؽسش ةعذر  أبشائيؽ أعسار تتجاكز لؼ البلتي زكجاتمكل أطفاؿ، بدكف  الستزكجات كلرال 

 عشد العاطفي شباعالا بيؽ العبلقةعؽ  كذفال إلى (0226 كالتيجاني، عيذة) دراسة ىجفت كسا

 أفراد بيؽ الفركؽ  معرفة ككذلػ األغؾاط، بجامعة العالي التعميؼ أساتذة لدػ الحياة عؽ كالرضا الزكجيؽ

 غراؼيةسؾ ديال العؾامل بعػض حدػب الحياة عؽ الرضا كدرجات العاطفي االشباع درجات في العيشة

 الشيائيػة العيشػة تكؾنػت( العمسي السؤىل الزكاج، مدة األطفاؿ، عدد اإلقامة، طبيعة الدؽ، الجشس،)

 مؿياس مؽ كبل تظبيق تؼ األغؾاط، لؾالية اثميجي عسار بجامعة الستزكجيؽ األساتذة مؽ( 222)مؽ

 شباعالا كمؿياس ،(2013) كرقمة مرباح قاصدؼ جامعة مؽ اتبينؾ  قدكر لمدكتؾر الحياة عؽ الرضا

 إلى الدراسة كتؾصمتاالرتباطي،  الؾصفي السػشيج كاستخدمت الدراسة الباحثة، إعداد مؽ العاطفي

 في مرتفع مدتؾػ  كجؾدك  ،الحياة عؽ كالرضا العاطفي اإلشباع بيؽ مؾجبة رتباطيةا عبلقة كجؾد

 ،الزكجيؽ لدػ الحياة عؽ الرضا أبعاد بيؽ إحرائيا دالة فركؽ  كجؾدك  ،الزكجيؽ لدػ العاطفي شباعالا

 كجؾد عدـك  ،الذكؾر لرال  الجشس متغير حدب العاطفي اإلشباع في إحرائيا دالة فركؽ  كجؾدك 

 ،(اإلقامة طبيعة األطفاؿ عدد الدؽ، الجشس،)متغير حدب الحياة عؽ الرضا في إحرائيا دالة فركؽ 

 .(العمسي السؤىل األطفاؿ، عدد)متغير حدب العاطفي اإلشباع في إحرائيا دالة فركؽ  كجؾد عدـك 

 مشبئة كستغيرات كالتدام  الذات تقدير عؽ الكذف إلى (0224) الجاغخ دراسة ىدفت بيشسا

 الستزكجيؽ األزكاج جسيع مؽ الدراسة مجتسع كتكؾف  حديثا، الستزكجيؽ مؽ عيشة لدػ الزكاجي بالرضا

 كزكجة، زكج( 124) قؾاميا متيدرة عيشة مشيؼ اختيرت دمذق، جامعة كميات في كالعامميؽا  حديث

 مرتفع كاف حديثا، الستزكجيؽ مؽ عيشة لدػ الزكاجي الرضا مدتؾػ  أف إلى الدارسة نتائج كأشارت
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 لدػ إحرائية داللة ذات مؾجبة ارتباطيو عبلقة كجؾد إلى الشتائج أشارت كسا( 50.4%) بم  حي 

 الذات تقدير مؿياس عمى كأدائيؼ الزكاجي الرضا مؿياس عمى ،حديثا   الستزكجيؽ مؽ العيشة أفراد

 عيشة أفراد درجات متؾسظات بيؽ إحرائية داللة ذات فركؽ  كجؾد إلى الشتائج أعيرت كسا كالتدام ،

 أف إلى الشتائج تر كاشا ،اإلناث لرال  الجشس لستغير ػ تعز  الزكاجي الرضا مؿياس عمى الدراسة

 .الزكاجي الرضا مؽ( 0.33) بشدبة يتشبأ التدام 

 العؾامل بعض كستشبئ الزكجات لدػ الزكاجي الرضا إلى التعرؼ (0224) عؾدة دراسة كىدفت

 بعض باختبلؼ الزكاجي الرضا درجات في الفركؽ  كمعرفة ة،غراؼيؾ سكالدي جتساعيةالكا الشفدية

( 36-18)بيؽ ما أعسارىؽ تراكحت متزكجة سيدة( 180) الدراسة عيشة كتكؾنت الديسؾغراؼية، الستغيرات

 مقاييس مؽ كل عمى العيشة أفراد متؾسظات أف الشتائج أعيرت كقد ،السختمفة عساف مشاطق مؽ سشة

 خمرت كسا مرتفعة، كانت االجتساعي كالخزؾع التجشبي كالتعمق األمؽ كالتعمق الزكاجي الرضا

 كاالجتساعية، الشفدية العؾامل بعض خبلؿ مؽ الزكاجي الرضا بسدتؾيات التشبؤ إمكانية إلى الدراسة

 بسدتؾيات يجابيإ بذكل يرتبظاف االجتساعية كالسداندة التجشبي التعمق نسط أف الشتائج أعيرت حي 

 أما الزكاجي، الرضا بسدتؾياتسمبيا   ارتبظت فقد االجتساعي الخزؾع مدتؾيات أما الزكاجي، الرضا

 التشبؤية قدرتيا تبم  فمؼ القمق التعمق كنسط األمؽ التعمق نسط مؽ ككل ،الذات تقدير لسدتؾيات بالشدبة

 .اإلحرائية الداللة مدتؾػ  الزكاجي الرضا في

 الرضا بيؽ رتباطالا في التحقيق لىإ ,Froyen, et.al)0223) كآخخيؽ فخكيؽ دراسة ىجفت بيشسا

 أطفاؿ لدػ الشاشئة كالكتابة القراءة كمعرفة السشزلية التعمؼ كبيئة األسرؼ  العاطفي كالتعبير الزكاجي

 كمؽ خبلؿ أداة عمى السشيج الؾصفي التحميمي  االعتساد كلتحقيق ىدؼ الدراسة تؼ ,مرحمة الركضة

مؽ نتائج، كاف  عدة  كأعيرت الدراسة مؽ األميات( 385) مؽعيشة الدراسة  كتكؾنت ,ستبانةالا

مؽ التعبير العاطفي  كبربسدتؾيات أ يرتفع عشد األميات كيرتبطأف مدتؾػ الرضا الزكاجي : أىسيا
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الستسيزة البيئة في عل األسرة سدتؾيات أقل مؽ التعبير العاطفي الدمبي، كأف يرتبط بك  ،اإليجابي

 .اإليجابية العالية بسدتؾيات التعبير العاطفي اإليجابي رفتت

 دراسة بإجراء ,Shapiro Gottman& Carrere) 0222) كکخيخ كجؾتساف شابخك كقامت

 كمعرفة حديثا، األزكاج لدػ الزكاجي بالرضا الستشبئة الزكجية الرداقة عؾامل معرفة إلى ىدفت

 عيشة كتكؾنت. كاألمؾمة األبؾة إلى نتقاؿالا عشد الزكاجي الرضا نخفاضا إلى تؤدؼ التي العؾامل

 كالتؾاصل الجيدة العبلقة فأ الدراسة نتائج كأعيرت. الزكاج حديثي األزكاج مؽ( 130) مؽ الدراسة

 األطفاؿ، إنجاب بعد الزكاجي الرضا مدتؾػ  بزيادة يتشبأ اإلنجاب قبل الزكجيؽ بيؽ يجابيإلا العاطفي

 .األطفاؿ إنجاب بعد الزكاجي الرضا مدتؾػ  بتراجع يتشبأ الزكجيؽ بيؽ التؾاصل سؾء بيشسا

 الجراسات الستعمقة بالتؾاصل العاطفي 3.2.2

 التي يتستع بياالدسات الذخرية  أىؼإلى الكذف عؽ  ( (2020دراسة الحؾاري ىدفت 

يؼ، كلتحقيق بيش الفعاؿ أشكاؿ االتراؿالتي تبشى كفق  بالتؾافق األسرؼ  ارتباطياكإمكانية  ،األزكاج

التعرؼ عمى ، ك لدػ االزكاج لؿياس الدسات الذخرية خاص كمحكؼ أىداؼ الدراسة استخدـ مؿياس

 تكؾنت عيشة الدراسة مؽقد التؾافق األسرؼ، ك كيؽية تحقيق ، ك الفعاؿ بيؽ األزكاج أشكاؿ االتراؿ

بيؽ أشكاؿ االتراؿ إحرائية ؽ ك نتائج الدراسة كجؾد فر  أىؼ مؽكاف ، ك اتزكجمؽ األزكاج كال( 322)

 كلرال  أخرػ، جية مؽ الزكجة/ الزكج تؾافق ُبعد كبيؽ جية مؽ (مفغيال كغير ،مفغيال)كُبعديو 

 كاالتراؿ متحفع، مشفت  سسة تمقائي، حاسؼ سسة المفغي، االتراؿ) الدراسة متغيرات كأف الذكؾر،

 حيؽ في. كالزكجات األزكاج ككل الدراسة عيشة لدػ األسرؼ  بالتؾافق تشبؤية قدرة ليا ،(المفغي غير

 تشبؤية قدرة لدييا (تمقائي حاسؼ متحفع، مشفت  سسة المفغي، غير االتراؿ) الدراسة متغيرات كانت
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 االتراؿ تمقائي، حاسؼ) الدراسة متغيرات كانت فقد الزكجات أما. الذكؾر األزكاج لدػ األسرؼ  بالتؾافق

 .لدييؽ األسرؼ  بالتؾافق تشبؤية قدرة ليا (متحفع مشفت  سسة المفغي، غير

 زكجيؽ بيؽ ما الزكاجي التؾافق طبيعة إبراز إلى لمتعرؼ (0229 اليؾاري،) دراسة ىجفت بيشسا

 لك تربط التي الؾصل حمقة عمى لمؾقؾؼ باإلضافة ناطق خرآلكا أصؼ أحدىسا الذخرية في يختمفاف

 الدراسة أىداؼ تحقيق أجل ؽكم ،ؼ االتراؿ األسر  كىؾ الأ األسرة أفراد كبجسيع خرآلبا لزكجيؽا مؽ

 اإلندانية كالسؾاقف الدمؾؾ دراسة خبللو مؽ تحاكؿ الذؼ الشؾعي الؾصفي السشيج الباحثة استخدمت

 مؽ مجسؾعة باستخداـ مكؾناتيا بيؽ قةبلكالع بياناتيا، كتحميل الدراسة، مؾضؾع الغاىرة ككصف

 جسيع الدراسة مجتسع كشسل ،السختمفة الشفدية السقاببلت كالسبلحغات كاالختبارات مثل الؾسائل

 بجسعية كالعامبلت العامميؽ مؽ صؼ لزكجات الشاطقيؽ األزكاج كجسيع ناطقات لزكجات الرؼ األزكاج

 نتائج أىؼ كمؽ ،العامميؽ مؽ مختمظا   صسا   كزكجة زكجا  ( 12)مؽ مكؾنة عيشة كاختيرت ،لمرؼ أطفالشا

 مدتؾػ  فإف بالسقابل( %92.86)  ندبة بم  حي  مرتفعا   لدييؼ الزكاجي التؾافق مدتؾػ  أف: الدراسة

 لمتؾافق دالئل الدراسة عيشة سجمتك  ،(%92.63) ندبة بم  حي  مرتفع لدييؼ األسرؼ  تراؿالا

 يةمؾاج في العيشة أفراد بيؽ الستبادؿ كاالعتساد السذاعر في السذترؾ التبادؿ في أىسيا تتسثل الزكاجي

 أفراد لدػ بؾضؾح يغير كالذؼ كالعادات كالؿيؼ األفكار في التقارب إلي باإلضافة الرراعات، كحل

 الدميؼ باالختيار كالستسثل أىسية الزكاجي التؾافق ألكثر دالئل افتقارىا العيشة عمى يبدك بيشسا العيشة،

 .لؤلزكاج الزكاجي التفاعل يشخفض ىذا بجانب لمزكاج،

 مدتؾيات التعبير العاطفي عمى التعرؼ إلى الدراسة تيدفف( 0228 االبخاليسي،) دراسة أما   

 عيشة كاشتسمت ،الستغيرات بعض ضؾء يف تاألردنيا الشداء لدػ الزكاجي التؾافق بسدتؾيات كعبلقتيا

 لمدراسة، الؾصفي التحميمي كسشيج السشيج عمى الباحثة كاعتسدت ,أردنية سيدة( 80) عمى الدراسة
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 لمعديد البح  تؾصل كقد لمبح ، كأدكات الزكاجي التؾافق بسؿياس التعبيرالعاطفي كمؿياس كاستعانت

 جاءت أنفديؼ نغرىؽ كجية مؽ األردنيات الشداء لدػ التعبيرالعاطفي مدتؾيات أف:أىسيا الشتائج مؽ

 جاءت أنفديؼ نغرىؽ كجية مؽ األردنيات الشداء لدػ الزكاجي التؾافق مدتؾيات أفك  ،(عالية) بدرجة

 الکمية الدرجة حؾؿ البح  عيشة داأفر  آراء فیإحرائية  داللة ذات فركؽ  تؾجد ال كسا ،(عالية) بدرجة

 الذيرؼ، الدخل مدتؾػ  ،األبشاء عدد ،الزكاج سشؾات عدد ،العسر لستغيراتا كفق لسؿياس التعبيرالعاطفي

 الزكاجي التؾافق لسؿياس الکمية الدرجة حؾؿ عيشةال داأفر  آراءفي  إحرائية داللة ذات فركؽ  تؾجد الك 

 .الذيرؼ  الدخل مدتؾػ  ،األبشاء عدد ،الزكاج سشؾات عدد ،العسر لستغيرات كفقا

 األسرة في الدائدة االتراؿ أنساط تأثير مدػإلى  التعرؼ( 0226 بمعباسي،) دراسة ىجفت كسا

 عمييؼ طبق متزكج فرد (300) الدراسة عيشة شسمت حي  الزكاجية، الحياة جؾدة عمى الجزائرية

 الديكؾمترية، خرائريا دراسة بعد الزكجية الحياة جؾدة كاستسارة ،االتراؿ أنساط استسارة ،افاستسارت

 معامل فاستخدمت األساليب اإلحرائية استخداـ في كتشؾعت أزكاج، لثال  عياديو دراسة إجراء ككذلػ

 ما نتائج مؽ الدراسة إليو تؾصمت ما أىؼ كمؽ ،"ت"اختبار الستعدد، االنحدار تحميل بيرسؾف،االرتباط 

 رتباطيةإ قةبلع تؾجد حي  الزكاجية، الحياة جؾدة كبيؽ الجزائرية األسر أنساط بيؽ قةبلع كجؾد: يمي

 نسط بيؽ سالبة ارتباطية قةبلع تؾجد ككذلػ الزكجية، الحياة كجؾدة اإلستساع عدـ نسط بيؽ سالبة

 نسط بيؽ مؾجبة ارتباطية قةبلع كجؾد إلي أيزا   كتؾصمت الزكجية، الحياة كجؾدة الدكتاتؾرؼ  تراؿالا

 كنؾع الزكاج مدة الجشس، باختبلؼ تتأثر العبلقات كىذه الزكجية، الحياة كجؾدة السعتدؿ تراؿالا

 .الدكؽ

 داخل تراؿالا بيؽ قةبلع تؾجد كانت إذا ماإلى  التعرؼ (0225 ،عسارة) راسةد ىجفت بيشسا

 ىدؼ لتحقيق األندب كؾنو االرتباطي الؾصفي السشيج اختيار تؼ كقد الدراسي، كالتؾافق األسرة
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 داخل االتراؿ مؿياس كىسا أداتيؽعمى  خبلؿ االعتساد مؽ الدراسة فرضيات اختبار كتؼ الدراسة،

 األكلى الدشة مؽ تمسيذ (100) قؾاميا عيشةعمى  تؾزيعيسا تؼ حي  الدراسي التؾافق كمؿياس األسرة

 الشرؽية التجزئة الذاتي، الردؽ الظرؼية، السقارنة صدؽ الغاىرؼ، الردؽ مؽ كل كاستخدمت ثانؾؼ،

 لغرض األساليب اإلحرائية مؽ مجسؾعة ىعم كاعتسدت الدراسة، أدكات كثبات صدؽ مؽ لمتحقق

 إلي الدراسة تؾصمت الدراسة، فرضيات لؿياس بيرسؾف  معامل كاستخدمت كتحميميا البيانات معالجة

 األكلى الدشة تبلميذ لدػ الدراسي كالتؾافق األسرة داخل تراؿالا بيؽعبلقة  بؾجؾد تتعمق ميسة نتائج

اإليجابي  السشحشي في لؤلبشاء كالعقمي كاالجتساعي الشفدي الشسؾ تحقيق في أىسية مؽ لذلػ كما ثانؾؼ،

 اآلباء أتقؽ ما إذا حاجاتيؼ تحقيق في األبشاء مداعدة كبذلػ الدراسي التؾافق تحقيقعمى  كمداعدتيؼ

 .الجيدة تراؿاال كسائل

 تقؾؿ التي الشغرية اختبار لىإ ,Cordova,& gee)0225) ككاريؽ كجي كؾردكفا دراسة كىجفت

 دكر ايل العاطفي كالتؾاصل العؾاطف تحديد ىمع القدرة ارةيم كبخاصة العاطفي التعبير اراتيم بأف

 مؽ الدراسة عيشة تكؾنت ،الحسيسة ةبلقالع ىمع التأثير ؿبلخ مؽ الزكاجي التؾافق ىمع الحفاظ في

 داللة ذات فركقات كجؾد عدـ إلى الشتائج كأشارت األمريكية، الستحدة الؾاليات في كزكجة زكجا   (92)

 التعبير صعؾبة بيؽ بيمس ارتباط كجؾد إلى ا  أيز كأشارت العؾاطف، تحديد صعؾبة في الجشديؽ بيؽ

 إلى باإلضافة الثشائي، التؾافق مؿياس ىمع السذاعر تؾصيل كصعؾبات الفرد يدركيا كسا السذاعر عؽ

 كل عشد الذريكيؽ بيؽ الثشائي كالتؾافق السدركة، السذاعر عؽ التعبير صعؾبة بيؽ بيمس ارتباط كجؾد

 التؾافق مع با  مس األزكاج عشد السذاعر تؾصيل في الرعؾبة ارتبظت كسا كالزكجات، األزكاج مؽ

 ترتبط لؼ الزكجات عشد السذاعر تؾصيل صعؾبات كلكؽ الحسيسي، كاألماف الزكجات لدػ الثشائي

 .األزكاج عشد الحسيسي كاألماف الثشائي التؾافق مع داؿ بذكل
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 جتساعيةالا العؾامل تحديد تشاكلت,Thorberg, et. At) 0222) كآخخيؽ ربيخغتؾ  دراسة أما

 بالعقؼ السرابيؽ األزكاج في العاطؽية كاألعراض الزكاجي بالتؾافق السرتبظة الدكانية كالعؾامل الشفدية

 شبو السشيج عمى الباحثؾف  كاعتسد,كزكجة زكج( 60) عمى الدراسة عيشة كاشتسمت ,الجشديؽ ختبلؼاب

 لبلكتئاب، بيػ مؿياس كىي السقاييس، مؽ لعدد بالخزؾع الدراسة عيشة أفراد ؾياـ عمى القائؼ التجريبي

: أىسيا كاف الشتائج، مؽ العديد الدراسة كأعيرت الثشائي  التؾافق كمؿياس كالدسة، الحالة قمق كمؿياس

 لدييؽ الشداءكافك  العقؼ، مؽ السعاناة برغؼ الدراسة عيشة أفراد لدػ عاليا   كاف الزكاجي التؾافق أف

 مؽ لمرجاؿ كالثقافي االجتساعي الشفؾر بدبب كذلػ بالرجاؿ، مقارنة الجشدية بالحياة أقل اىتساـ

 عيؾر مدػ في كالشداء الرجاؿ بيؽ كاض  فرؽ  ىشاؾ يكؽ لؼ كأنو الرحية، مذكبلتيؼ عؽ اإلفراح

 .االكتئابية األعراض

 كالشداء الرجاؿ لدػ العاطفي التعبير قدرات فحص إلى ىدفت  ,Parkins)0222) باركشدكدراسة 

 ك رجبل  ( 25) عمى الدراسة عيشة كاشتسمت ,كتؾيتر ؼيدبؾؾ مثل االجتساعي التؾاصل مؾاقع عالؼ في

 محتؾػ  بفحص القائؼ السحتؾػ  فحص مشيج عمى الباحثة كاعتسدت ,ستراليا أصل مؽ امرأة ( 25)

 معرفة بغرض كذلػ كتؾيتر، ؼيدبؾؾ جتساعي،الا التؾاصل مؾاقع عمى الدراسة عيشة أفراد حدابات

 كاف الشتائج، مؽ العديد الدراسة كأعيرت نترنت إلا عبر العاطفي التعبير في كالشداء الرجاؿ بيؽ الفرؽ 

 كأف االجتساعي، التؾاصل مؾاقع عمى العاطفي التعبير مؽ أعمى مدتؾػ  لدييؽ كاف الشداء أف: أىسيا

( الخ كاالبتداـ، كالبكاء الزحػ يقؾناتأ) العاطؽية التعبيرات يقؾناتأ يدتخدمؽ عاـ بذكل الشداء

 .جتساعيالا التؾاصل مؾاقع عمى الرجاؿ مؽ أكبر بسعدؿ
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 يسكؽ فإنو لمجراسة، سابقة كجراسات السقتخحة جشبيةكاأل العخبية الجراسات استعخاض خالؿ مؽك 

 :  كاآلتي الجراسات ىحه عمى التعقيب استخالص

 بؾؾ الفيذ عمى اإلدماف تشاكلت التي الجراسات: كالا أ

 كانعكاسو كسمبياتو، الؽيس عمى اإلدماف إلى التعرؼ الدراسات غمبأ  ىدفت: األىجاؼ حيث مؽ. 2

( 2016 العزايزة،) دراسة مثل األسرية، البيئة كمشيا مختمفة بيئات في االجتساعية العبلقات عمى

 كسا يجابياتياإك  االجتساعي التؾاصل كمؾاقع بؾؾ الؽيس دكر تشاكلت كسا ،(2016جؾدة، ) كدراسة

 عمى اإلدماف دكر في فتبح  الحالية الدراسة ماأ ،(Nicki & Nichols, 2014) دراسة في كرد

 في األزكاج مؽ عيشة لدػ العاطفي كالتؾاصل الزكاجي الرضا بيؽ كسيط كستغير بؾؾ الؽيس

، محافغة  .الدابقة الدراسات مؽ أؼ ليوإ تتظرؽ  لؼ ما كىذا طؾلكـر

 السدتيدفة الفئة حي  مؽ الدابقة الدراسات في السدتخدمة العيشات تشؾعت: العيشة حيث مؽ. 0

 الجامعات، طمبة :مثل فئات الدابقة الدراسات في العيشات تتزسش كقد ،حجسياك  كطبيعتيا

 الدابقة الدراسات مؽ أؼ تتشاكؿ كلؼ العامة، الثانؾية طمبة كالجامعات، السدارس في السدرسيؽ

 . الدراسة ليذه ختيرتا التي العيشة

 السقاييس تبشي حي  مؽ الدابقة الدراسات معغؼ مع الحالية الدراسة تتذابي: األداة حيث مؽ. 3

 الستخبلص سيتبع الذؼ كاألسمؾب الدراسة متغيرات بعض حي  مؽ كاختمفت دراسة،لم كاتكأد

 . الشتائج

 الؽيس عمى اإلدماف فأ عيرتأ نتائج عمى الدابقة الدراسات معغؼ شسمت: الشتائج حيث مؽ. 4

 في متؾسط مدتؾاىا كأف ،الدراسات تمػ تشاكلتيا كالتي بو السحيظة بالستغيرات ؤثريك  تأثري بؾؾ

 .الدراسات معغؼ
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 الدكاجي الخضا تشاكلت التي الجراسات: ثانياا 

 الستغيرات ببعض كعبلقتيا الزكاجي الرضا إلى التعرؼ الدراسات غمبأ  ىدفت: األىجاؼ حيث مؽ. 2

 بعض عمى الزكاجي الرضا مدتؾػ  كؾياس ،الستغيرات تمػ عمى الزكاجي رضاال كتأثير ،السختمفة

 الكذف كىؾ ،الدابقة الدراسات مؽ أؼ لو تتظرؽ  مؼ،فالحالية الدراسة ىدؼ ماأ ،السختمفة العيشات

 عيشة لدػ العاطفي كالتؾاصل الزكاجي الرضا بيؽ كسيط كستغير بؾؾ الؽيس عمى اإلدماف عؽ

 .طؾلكـر محافغة في األزكاج مؽ

 حي  الحالية، الدراسة عيشة عؽ مختمفة كانت الدابقة الدراسات عيشات مجسل: العيشة حيث مؽ. 0

 دراسة باستثشاء ،(أسرة أفراد سيدات، تبلميذ،) :مؽ عيشات عمى الدابقة الدراسات معغؼ شسمت

 .يزا  أ( 2020) حؾارؼ  كدراسة الحالية، الدراسة عيشة مع تتذابي التي( 2019) اليؾارؼ 

 مؽ كاختمفت الحالية، الدراسة داة أل مساثمة الدابقة الدراسات دكاتأ معغؼ كانت: داةاأل حيث مؽ. 3

 .الستغيرات بعض حي 

 يجابا  إك  سمبا   تأثر الزكاجي الرضا فأب الدابقة الدراسات نتائج عيرتأ: الشتائج حيث مؽ. 4

 .خرػ األ البيئية بالستغيرات

 لسا الحالية الدراسة في كبير ثرأ ليا كاف الزكاجي الرضا تشاكلت التي الدراسات فأ بلحعيك 

 الشغرؼ  طاراإل بشاء في الباحثة مشيا استفادت كالتي ،الزكاجي الرضا عؽ كافرة معمؾمات مؽ تزسشتو

 الدراسات ليا تتظرؽ  لؼ خرػ أ بستغيرات كربظو ،الدراسة متغيرات كأحد الزكاجي بالرضا الستعمق

 .الدابقة
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 :العاطفي التؾاصل تشاكلت التي الجراسات: اا لثثا

دتؾاه كم العاطفي التؾاصل لىإ التعرؼ الدابقة الدراسات أىداؼ شسمت: األىجاؼ حيث مؽ. 2

 الحالية الدراسة مؾضؾع مؽ الدابقة الدراسات مؾضؾعات خمت لكؽ ،زكاجألا لدػ كأنؾاعو،

 لدػ العاطفي كالتؾاصل الزكاجي الرضا بيؽ كسيط كستغير بؾؾ الؽيس عمى اإلدماف كىؾ الرئيس

 الخدمة ميداف في ىسيتياأ  الحالية الدراسة تكتدب ىشا كمؽ ،طؾلكـر محافغة في األزكاج مؽ عيشة

 .خاص بذكل سرألا ميداف كفي ،عاـ بذكل الشفدي كاإلرشاد االجتساعية

 السدتيدفة الفئة حي  مؽ الدابقة الدراسات في السدتخدمة العيشات تشؾعت :العيشة حيث مؽ. 0

 أفراد سيدات، تبلميذ،): مؽ عيشات الدابقة الدراسات معغؼ شسمت حي  ،حجسياك  كطبيعتيا

 مؽ عيشة كىي ،الحالية الدراسة عيشة الستخداـ الدابقة الدراسات مؽ أؼ تتظرؽ  كلؼ ،(أسرة

 .طؾلكـر محافغة في الفمدظيشية األزكاج

 متغيرات باختبلؼ الحالية، الدراسة داة أ مع مساثمة الدابقة الدراسات دكاتأ كانت :داةاأل حيث مؽ. 3

 .الشتائج استخبلص في ستتبع التي جراءاإل كطريقة الدراسة

 يجابا  إ يؤثر العاطفي التؾاصل فأ إلى تذير الدابقة الدراسات نتائج مجسل: الشتائج حيث مؽ. 4

 .  خراآل البعض في سمبا   كيتأثر الستغيرات ببعض

 تراليؼاب يتسيزكف  الذيؽ فراداأل بأف العاطفي بالتؾاصل كالستعمقة الدابقة الدراسات بيشت كقد

 ساعدت قد الدابقة الدراسات كتمػ ،بيؼ السحيظيؽ مع كالتفاعل التؾاصل عمى القدرة لدييؼ العاطفي

 . الدراسة متغيرات كأحد العاطفي لمتؾاصل ساسيةاأل السفاـيؼ كبشاء الشغرؼ  طاراإل استكساؿ في الباحثة
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 بشاء :ايأىس ،الفؾائد مؽ الكثير مشيا استخمرت الباحثة تشاكلتيا التي الدابقة الدراسات إف

 مع يتشاسب بسا تيا،ىسيأ ك  ياأىداف كتحديد السذكمة صياغة كتحديد ،الحالية لمدراسة الشغرؼ  طاراإل

 .البلحقة الدراسات في التظؾر

 تترل ال الحالية الدراسة بسؾضؾع عبلقة ليا التي الدراسات فأ الباحثة ترػ  ،ىشا كمؽ

 عمى اإلدماف إلى التعرؼ بيدؼ الدراسة ىذه جراءإ ضركرة إلى دفعيا مسا ،مباشرا   اتراال   بسؾضؾعيا

 محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ العاطفي كالتؾاصل الزكاجي الرضا بيؽ كسيط كستغير بؾؾ الؽيس

 ،_الباحثة عمؼ حدب_  مجتسعة الحالية الدراسة متغيرات بيؽ الدابقة الدراسات تجسع لؼ ذإ  طؾلكـر

كلؼ تتؼ دراستو مؽ قبل في السجتسع الفمدظيشي، كبخاصة  ا  بذلػ يكؾف ىذا الجانب مؽ الدراسة حديثك 

في األسمؾب الذؼ سيتبع في استخبلص الشتائج كىؾ أسمؾب تحميل السدارات، الذؼ يشدر استخدامو في 

استفادت الدراسة الحالية مؽ الدراسات الدابقة في ترسيؼ أدكات الدراسة  الدراسات الفمدظيشية، كقد

 .االعتساد عمى السشيجيات كاإلحراءات الؾاردة في بعض ىذه الدراسات الحالية، باإلضافة إلى

كقد اختمفت الدراسة الحالية عؽ الدراسات الدابقة أنيا أجريت في عل انتذار جائحة كؾركنا   

 كما نتج عشيا مؽ تأثير كاض  عمى كافة مشاحي الحياة كمشيا العبلقات االجتساعية كالزكجية كغيرىا.
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 الثالث الفرل

 كاإلجخاءات الظخيقة
 الدراسة مشيجية تحديد تزسشت كالتي اتبعت، التي كاإلجراءات الظرؽ  الفرل ىذا يتشاكؿ

 أدكات بشاء في اتبعت التي العسمية كاإلجراءات الخظؾات كعرض كالعيشة، الدراسة كمجتسع الستبعة،

 االختبارات أنؾاع إلى كاإلشارة كمتغيراتيا، الدراسة ترسيؼ مخظط شرح ثؼ كخرائريا، الدراسة

 . الدراسة بيانات تحميل في السدتخدمة اإلحرائية

 الجراسة مشيجية 2.3

 ىذا يعتسد إذ ,االرتباطي الؾصفي السشيج استخدـ أسئمتيا، عؽ كاإلجابة الدراسة أىداؼ لتحقيق

 بيشيسا، عبلقة ىشاؾ كانت إذا تحديد ثؼ كمؽ يتشاكليا، التي الستغيرات حؾؿ البيانات جسع عمى السشيج

 كسية مقاييس باستخداـ كسيا   كصفا   الستغيرات بيؽ العبلقة ككصف العبلقة تمػ طبيعة كتقري

 نسؾذج عمى يعتسد الذؼ ،(Path analysis) السدار تحميل أسمؾب استخدـ كسا ،(2007 الخرابذة،)

 التؾاصلك  ،الزكاجي الرضا ،الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف: )الدراسة مؾضؾع الستغيرات بيؽ لمعبلقات كصفي

 في استخداميا يسكؽ التي اإلحرائية األساليب أفزل مؽ السدار تحميل أسمؾب يعد إذ  (العاطفي

 ,Awang)  السباشرة غير كاآلثار السباشرة اآلثار تقري بيدؼ الستغيرات بيؽ االرتباط معامبلت تحميل

 . كالسؾضؾعية الدقة يزسؽ الذؼ بالذكل أىدافيا كيحقق الدراسة ليذه األندب كىؾ ،(2012

 كعيشتيا الجراسة مجتسع 0.3

، محافغة في األزكاج جسيع مؽ الدراسة مجتسع كؾف ت  زكج (19465) ىؼعدد كالبال  طؾلكـر

 لئلحراء السركزؼ  الجياز لسرادر كفقا   كذلػ الزابظة، الدراسة متغيرات عمى كتؾزعؾا ،كزكجة

 (.2020 ،الفمدظيشي لئلحراء السركزؼ  الجياز) طؾلكـر محافغة الفمدظيشيفي
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 الدراسة لستغيرات العيشة أفراد تسثيل عتبارالبا األخذ مع ،الستيدرة السعايشة بظريقة العيشة اختيرت

، محافغة في األزكاج مؽ كزكجة زكج( 114) العيشة حجؼ بم  كقد الديسغراؼية، الزابظة  طؾلكـر

 :الديسغراؼية لمستغيرات تبعا   الدراسة عيشة تؾزيع يؾض  جدكؿكال

 الجيسغخافية لمستغيخات تبعاا  الجراسة عيشة تؾزيع(: 1.3) ججكؿ
 الشدبة% العجد السدتؾى  الستغيخ

 الجشذ
 50.0 57 زكج
 50.0 57 زكجة

 100.0 114 السجسؾع 

 العسخ

 9.6 11 سشة 25أقل مؽ 
 41.2 47 ( سشة25-35)
 32.5 37 ( سشة36-45)

 16.7 19 سشة 45أكثر مؽ 
 100.0 114 السجسؾع

 السؤىل العمسي

 17.5 20 ثانؾية عامة فأقل
 13.2 15 دبمـؾ

 48.2 55 بكالؾريؾس
 21.1 24 ماجدتير فأعمى

 100.0 114 السجسؾع

 مكاف الدكؽ

 37.7 43 قرية
 48.2 55 مديشة
 14.0 16 مخيؼ

 100.0 114 السجسؾع

 عجد سشؾات الدكاج

 27.2 31 ( سشؾات1-5)
 22.8 26 ( سشؾات6-10)
 24.6 28 ( سشة11-15)

 25.4 29 سشة 15أكثر مؽ 
 100.0 114 السجسؾع
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 كخرائريا أدكات الجراسة 3.3

 عمى اإلدماف مؿياس: ىي البيانات، لجسع مقاييس ثبلثة اعتسدت الدراسة، أىداؼ لتحقيق

 :يمي كسا ،العاطفي التؾاصل كمؿياس ،الزكاجي الرضا مؿياسك  ،الؽيدبؾؾ

 الفيدبؾؾ عمى اإلدماف مكياس: أكالا 

 الؽيدبؾؾ، عمى اإلدماف مؿياس استخدـ الحالية، الدراسة مؽ السرجؾة الغاية تحقيق أجل مؽ

 مؾض  ىؾ كسا فقرة،( 38) مؽ األكلية صؾرتو في تكؾف  كقد ،(2019 ،محتالي) دراسة في السدتخدـ

 (.أ) ممحق في

 الدكاجي الخضامكياس: ثانياا 

 كعدد الدابقة، الدراسات عمى الباحثة اطبلع بعدك  الحالية، الدراسة مؽ السرجؾة الغاية لتحقيق

 دراسة في السدتخدـ الزكاجي الرضا مؿياس إلى استشد فقد الزكاجي، بالرضا العبلقة ذات السقاييس مؽ

 كيتكؾف . الزكاجي الرضا بستغير الستعمق الدراسة ىدؼ مع السؿياس لسبلئسة كذلػ ،(2019 دة،ك العؾا)

 (.أ) ممحق في مؾض  ىؾ كسا الزكاجي، الرضا تؿيس فقرة،( 28) مؽ السؿياس

  العاطفي التؾاصل مكياس: ثالثاا 

 دراسة في السظؾر العاطفي التؾاصل مؿياس استخدـ الحالية، الدراسة مؽ السرجؾة الغاية لتحقيق

 عمى مؾزعة فقرة،( 27) مؽ السؿياس كيتكؾف . الدراسة ليدؼ السؿياس لسبلئسة كذلػ ،(2016) جاف

 في مؾض  ىؾ كسا ،(الؾجداني التؾاصل،المفغي غير التؾاصل،المفغي التؾاصل: )ىي أبعاد، ثبلثة

 (.أ)ممحق
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 ياكثبات األدكات صجؽ 4.3

 الجراسة لسقاييذ (Face validity) الغاىخي  الرجؽ 1.4.3

 مؿياس: الثبلثة الدراسة لسقاييس السحكسيؽ بردؽ يعرؼ ما أك الغاىرؼ  الردؽ مؽ لمتحقق

 السقاييس ىذه عُرضت ،العاطفي التؾاصل كمؿياس الزكاجي، الرضامؿياس الؽيدبؾؾ، عمى اإلدماف

 الشفدي اإلرشاد في الدكتؾراه  درجة يحسمؾف  مسؽ الستخرريؽ مؽ مجسؾعة عمى األكلية صؾرتيا في

 أعتسد إذ ،(ب) ممحق في مؾض  ىؾ كسا محكسيؽ،( 10) عددىؼ بم  كقد الشفس، كعمؼ كالتربؾؼ،

 أجريت السحكسيؽ، كآراء مبلحغات عمى كبشاء  . الفقرة لقبؾؿ أدنى كحد( %80) االتفاؽ معيار

 الؽيس عمى اإلدماف لسؿياس اتفقر ( 4) كأضيفت الفقرات، بعض صياغة فُعدلت السقترحة، التعديبلت

 العيشة عمى لمتظبيق السعدة الرؾرة إلى كصؾال   ،الزكاجي الرضا لسؿياس كاحدة كفقرة ،بؾؾ

 :اآلتي كحدب ،(ت) السمحق في السبيشة مشيا، لكل الديكؾمترية الخرائص كفحص االستظبلعية،

 بعض صياغة كعدلت فقرة،( 38) مؽ األكلية صؾرتو في الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف مؿياس تذكل .1

 . فقرة( 42) السؿياس فقرات عدد كأصب  ،فقرات( 4) كأضيفت الفقرات،

 الفقرات، بعض صياغة كعدلت فقرة،( 28) مؽ األكلية صؾرتو في الزكاجي الرضا مؿياس تذكل .2

 .فقرة( 29) السؿياس فقرات عدد كأصب  ،كأحدة فقرة كأضيفت

 بعض صياغة كعدلت فقرة،( 27) مؽ األكلية صؾرتو في العاطفي التؾاصل مؿياس تذكل .3

 .فقرة( 27) السؿياس فقرات عدد كبقي ،فقرة أؼ ضاؼ أك تحذؼ لؼك  الفقرات،

 الجراسة لسقاييذ الديكؾمتخية الخرائص 2.4.3

 عيشة عمى طبقت الثبلثة، الدراسة لسقاييس الديكؾمترية الخرائص فحص أجل مؽ

، محافغة في األزكاج مؽ( 30) مؽ مكؾنة استظبلعية  السدتيدفة، الدراسة عيشة خارج كمؽ طؾلكـر

 :كاآلتي الشتائج ككانت
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 :(Construct Validity) الجراسة لسقاييذ البشاء صجؽ( أ
 ؾيؼ الستخراج (Pearson Correlation) بيرسؾف  ارتباط معامل ُحدب إذ البشاء، صدؽ استخدـ

 كؾيؼ ،الزكاجي الرضاك  الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف لسقاسييؽ الكمية الدرجة مع اتالفقر  ارتباط معامبلت

 ىؾ كسا ،العاطفي التؾاصللسؿياس الكمية كالدرجة إليو تشتسي الذؼ بالسجاؿ الفقرات ارتباط معامبلت

 (:4.3) ،(3.3) ،(2.3) الجداكؿ في مبيؽ

 (30=ف)لمسكياس الكمية الجرجة مع الفيدبؾؾ عمى اإلدماف مكياس فقخات ارتباط معامالت قيؼ يؾضح( 2.3) ججكؿ
االرتباط مع الجرجة  الفقخة االرتباط مع الجرجة الكمية الفقخة االرتباط مع الجرجة الكمية الفقخة

 الكمية
1 0.81** 15 0.81** 29 0.74** 
2 0.75** 16 0.85** 30 0.67** 
3 0.77** 17 0.66** 31 0.81** 
4 0.67** 18 0.85** 32 0.78** 
5 0.81** 19 0.84** 33 0.72** 
6 0.69** 20 0.50** 34 0.74** 
7 0.63** 21 0.88** 35 0.65** 
8 0.87** 22 0.76** 36 0.80** 
9 0.63** 23 0.73** 37 0.71** 

10 0.84** 24 0.73** 38 0.78** 
11 0.78** 25 0.76** 39 0.72** 
12 0.81** 26 0.77** 40 0.73** 
13 0.76** 27 0.83** 41 0.72** 
14 0.85** 28 0.80** 42 0.74** 
   (p < .01 **) الجاللة مدتؾى  عشج إحرائياا  داؿ**
 

-50.0)تراكحت ما بيؽ  الفقرات ارتباط معامل أف( 2.3) الجدكؿ في الجدكؿ مؽ يبلحع

 ؾيسة أف ((Garcia, 2011 جارسيا ذكر إذ إحرائيا   كدالة مقبؾلة درجات ذات ككانت ،(88.0

 أك أقل -30.0) السدػ ضسؽ تقع التي كالؿيؼ ضعيفة، تعتبر( 30.0) عؽ تقل التي االرتباط معامل
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 فقرة أؼ تحذؼ لؼ لذلػ قؾية، تعتبر( 70.0) عؽ تزيد التي كالؿيسة متؾسظة، تعتبر( 70.0 يداكؼ 

 .فقرة( 42) البالغة السؿياس فقرات مؽ

 (30=ف)لمسكياس الكمية الجرجة مع الدكاجي الخضا مكياس فقخات ارتباط معامالت قيؼ يؾضح( 3.3) ججكؿ
الجرجة االرتباط مع  الفقخة

 الكمية
الجرجة االرتباط مع  الفقخة

 الكمية
الجرجة االرتباط مع  الفقخة

 الكمية
2 0.75** 11 0.95** 21 0.88** 

0 0.54** 12 0.87** 22 0.80** 

3 0.91** 13 0.91** 23 0.74** 

4 0.73** 14 0.88** 24 0.45** 

5 0.87** 15 0.88** 25 0.77** 

6 0.84** 16 0.85** 26 0.75** 

7 0.90** 17 0.90** 27 0.82** 

8 0.92** 18 0.76** 28 0.85** 

9 0.90** 19 0.53** 29 0.85** 

22 0.91** 20 0.89** - -

 (  p < .01 **) الجاللة مدتؾى  عشج إحرائياا  داؿ**               
 ذات ككانت ،(95.0-45.0)تراكحت ما بيؽ  الفقرات ارتباط معامل أف( 3.3) الجدكؿ مؽ يبلحع

 .إحرائيا   كدالة مقبؾلة درجات

 معامالت كقيؼ إليو، تشتسي الحي بالسجاؿ العاطفي التؾاصل مكياس فقخات ارتباط معامالت قيؼ يؾضح( 4.3) ججكؿ
 (30=ف)لمسكياس الكمية الجرجة مع مجاؿ، كل ارتباط معامالت قيؼ كحلػ لمسكياس، الكمية الجرجة مع الفقخات ارتباط

قخة
الف

 
االرتباط مع 

 السجاؿ
االرتباط مع 

 الجرجة الكمية

قخة
الف

 

االرتباط مع 
 السجاؿ

االرتباط مع 
 الجرجة الكمية

قخة
الف

 

االرتباط مع 
 السجاؿ

االرتباط مع 
 الجرجة الكمية

 الؾججاني التؾاصل المفغي غيخ التؾاصل المفغي التؾاصل
2 0.62** 0.61** 10 0.54** 0.31* 20 0.86** 0.82** 

0 0.82** 0.83** 11 0.69** 0.55** 21 0.81** 0.81** 

3 0.89** 0.88** 12 0.25 0.10 22 0.93** 0.86** 

4 0.79** 0.73** 13 0.81** 0.76** 23 0.92** 0.83** 

5 0.77** 0.72** 14 0.69** 0.53** 24 0.93** 0.84** 

6 0.31* 0.26 15 0.37* 0.25 25 0.66** 0.66** 

7 0.40** 0.41** 16 0.14 0.40 26 0.69** 0.63** 

8 0.76** 0.64** 17 0.61** 0.75** 27 0.90** 0.79** 

9 0.60** 0.54** 18 0.72** 0.86** - - - 

- - - 19 0.70** 0.80** - - - 

 **0.94درجة كمية لمبعج  0**0.87درجة كمية لمبعج  **0.94درجة كمية لمبعج 
 (  p < .01 **) الجاللة مدتؾى  عشج إحرائياا  داؿ**              (p < .05 *) الجاللة مدتؾى  عشج إحرائياا  داؿ**     
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 ةذات درج تكان ،(16 ،15 ،12 ،6) الفقرات ارتباط معامل أف( 4.3) الجدكؿ مؽ يبلحع

تراكحت ما بيؽ  الفقرات ارتباط معامل أف ، كتحتاج إلى حذؼحرائيا  دالة إِ غير مقبؾلة ك غير 

 جارسيا إلية أشار ما ضؾء كفي. إحرائيا   كدالة مقبؾلة درجات ذات ككانت ،(31.0-93.0)

Garcia, 2011))، ( 23) السؿياس فقرات عدد كأصب  ،(16 ،15 ،12 ،6) :الفقرات حذفت فقد

 .لتحقق (.ث) السمحق في مؾض  ىؾ كسا فقرة،

 : الجراسة لسقاييذ الثبات( ب

 (Cronbach's Alpha) ألفا كركنباخ معامل استخدمت الثبلثة، الدراسة مقاييس ثبات مؽ لمتأكد

، كألغراض التحقق مؽ ثبات بعد حداب الردؽعمى بيانات التظبيق األكؿ لمعيشة االستظبلعية 

 قدره يزمش بفاصل االستظبلعية العيشة عمى تظبيقو أُعيد فقد الثبلثة لمسقاييس ،Test Retest))اإلعادة 

 كىذا أسبؾعيؽ، عؽ يقل ال أف يجب ظبيقيؽالت بيؽ الزمشي الفاصل أف إذ التظبيق، مرتي بيؽ أسبؾعاف

 مرتي بيؽ (Pearson Correlation)بيرسؾف  ارتباط معامل حدب ثؼ كمؽ ،(2006 ىذاـ، أبؾ) أكدة ما

  : الثبلثة لمسقاييس اإلعادة كثبات ،الداخمي االتداؽ ثبات معامبلت يؾض ( 5.3) كالجدكؿ ،التظبيق

 االختبار كإعادة ألفا كخكنباخ بظخيقتيمعامالت الثبات يؾضح (: 5.3ججكؿ )
 إعادة االختبار كخكنباخ ألفا عجد الفقخات البعج األداة

 **0.94 98.0 40 بؾؾ الفيذ عمى اإلدماف بؾؾ الفيذ عمى اإلدماف

 **0.91 97.0 09 الدكاجي الخضا الدكاجي الخضا

 مكياس التؾاصل العاطفي

 **0.85 86.0 6 المفغي التؾاصل

 **0.81 83.0 7 المفغي غيخ التؾاصل

 **0.91 93.0 8 الؾججاني التؾاصل

 **0.93 95.0 03 الجرجة الكمية

 
 الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف سؿياسل ألفا كركنباخ ثبات معامل ةؾيس أف( 5.3) الجدكؿ مؽ يتز 

 ألفا كركنباخ ثبات معامل ؾيسة كانت بيشسا ،(94.0) اإلعادة ثبات ؾيسة كجاءت(. 98.0) بمغت
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 كركنباخ ثبات معامبلت ؾيؼ أما. (91.0) اإلعادة ثبات ؾيسة كجاءت( 97.0) الزكاجي الرضا لسؿياس

 ثبات ؾيؼ تراكحت ؼيسا ،(93.0-83.0) بيؽ ما فتراكحت العاطفي، التؾاصل مؿياس لسجاالت ألفا

 التؾاصل سؿياسل الكمية لمدرجة ألفا كركنباخ ثبات ؾيسة جاءت ؼيسا ،(91.0 -81.0) اإلعادة

 مؽ كتجعل مرتفعة الؿيؼ ىذه كتعتبر ،(93.0) بمغت فقد اإلعادة ثبات ؾيسة أما( 95.0) العاطفي

 .األصمية العيشة عمى لمتظبيق قابمة الثبلث األدكات

 الجراسةمقاييذ ترحيح 3.3.3

 مؽ الشيائية صؾرتو في الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف مؿياس تكؾف  :بؾؾ الفيذ عمى اإلدماف مكياس -أكالا 

 الؽيس عمى ئلدمافل اإليجابي االتجاه الفقرات جسيع مثمت كقد ،(ث) ممحق في مؾض  ىؾ كسا ،(42)

 .بؾؾ

 كسا فقرة ،(29) مؽ الشيائية صؾرتو في الزكاجي الرضا مؿياس تكؾف  :الدكاجي الخضا مكياس -ثانياا 

 الفقرات باستثشاء الزكاجي مرضال اإليجابي االتجاه الفقرات جسيع مثمت كقد ،(ث) ممحق في مؾض  ىؾ

 .الدمبي باالتجاه لرياغتيا كذلػ ترحييا، عشد األكزاف عكدت إذ  (29 ،26 ،24 ،19 ،18 ،4 ،2)

 فقرة ،(23) مؽ الشيائية صؾرتو في العاطفي التؾاصل مؿياس تكؾف  :العاطفي التؾاصل مكياس -ثالثاا 

 اإليجابي االتجاه الفقرات جسيع مثمت كقد ،(ث) ممحق في مؾض  ىؾ كسا تثبلثة مجاال عمى مؾزعة

 لرياغتيا كذلػ ترحييا، عشد األكزاف عكدت إذ ،(21 ،13 ،1: )الفقرات باستثشاء العاطفي متؾاصلل

 .الدمبي باالتجاه

 كأعظيت خساسي،( Likert) ليكرت تدرج طريق عؽ إجاباتو تقدير السدتجيب مؽ طمب قدك 

( 3) ما لحد تشظبق درجات،( 4) كثيرا   تشظبق درجات،( 5) تساما   تشظبق :يمي كسا لمفقرات األكزاف

 . كاحدة درجة ،(1) تشظبق ال درجتاف،(2) قميبل   تشظبق درجات،
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 عمى اإلدماف: مؽ كل استخداـ مدتؾػ  كلتحديد الحدابية، الستؾسظات تفدير كلغايات

 الذؼ السدتؾػ  كفق العبلمة حؾلت الدراسة عيشة لدػ العاطفي التؾاصلك  ،الزكاجي الرضاك  ،الؽيدبؾؾ

 كمشخفزة، كمتؾسظة، مرتفعة،: مدتؾيات ثبلثة إلى السدتؾػ  كترشيف درجات،( 5-1) مؽ يتراكح

 :اآلتية لمسعادلة كفقا   كذلػ

 = طؾؿ الفئة        
 (لتجرج) األدنى الحج_  األعمى الحج       

   
 عجد السدتؾيات السفتخضة              

 

 : اآلتي الشحؾ عمى تكؾف  السؿياس عمى اإلجابة مدتؾيات فإفّ  ذلػ، عمى كبشاء  

 
 الجراسة مقاييذ مؽ مكياس كل مدتؾى  احتداب درجات يؾضح(: 6.3) ججكؿ

 فأقل 0.33 مدتؾى مشخفض 
 3.67 - 0.34 مدتؾى متؾسط 

 5 -3.68 مدتؾى مختفع 
 
 كمتغيخاتيا الجراسة ترسيؼ 5.3

 :اآلتية الستغيرات عمى الدراسة اشتسمت

 .الزكاجي الرضا: السدتقل الستغيخ

 .بؾؾ الؽيس عمى اإلدماف: الؾسيط الستغيخ

 العاطفي. التؾاصل: التابع الستغيخ

 : (الجيسغخافية) الترشيفية الستغيخات

 (.زكجة -2  ،زكج-1: )ىي مدتؾياف كلو: الجشس .1

3

51
33.1
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 -4 ،سشة( 45-36) -3 سشة،( 35-25)-2 ،سشة 25 مؽ أقل-1) :مدتؾيات أربعة والعسر: كل .2

 (.سشة 45 مؽ أكثر

 -4 ،بكالؾريؾس -3 ،دبمـؾ-2 ،فأقل عامة ثانؾية-1) :مدتؾيات أربعة كلو العمسي: السؤىل .3

 (.فأعمى ماجدتير

 (.مخيؼ-3 ،مديشة-2 ،قرية-1) :ىي مدتؾيات ثبلثة كلو :الدكؽ مكاف .4

( 10-6)-2 ،سشؾات( 5-1)-1) :مدتؾيات أربعة كلو العمسي: السؤىل :الزكاج سشؾات عدد .5

 (.سشة 15 مؽ أكثر -4 ، سشة( 15-11) -3 ،سشؾات

التي تتعمق الدراسات الدابقة مؽ خبلؿ عرض كافة اإلطار الشغرؼ ك ما كرد خبلؿ كفي ضؾء    

، كسا مشو فرضيات الدراسةيتؼ اشتقاؽ كافة كضع نسؾذج مقترح تؼ ، فقد كترتبط بو بسؾضؾع الدراسة

 :(1.3)ىؾ مؾض  في الذكل 

 

 

 

 

    
 السقتخح لمشسؾذج التخظيظي السدار :(2.3) الذكل

 الزكاجي الرضا بيؽ لمعبلقة كسيظا   متغيرا   يعد الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف أف عمى الشسؾذج كيرتكز

، محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ العاطفي كالتؾاصل  عمى أثر لو الزكاجي الرضا أف أؼ طؾلكـر

 إدماف الفيدبؾؾ

 الخضا الدكاجي التؾاصل العاطفي
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 لو الؽيدبؾؾ إدماف أف كساف العاطفي التؾاصل عمى أثر لو الزكاجي الرضا أف كذلػ الؽيدبؾؾ إدماف

 .العاطفي التؾاصل عمى أثر

 الجراسة تشفيح إجخاءات 5.3

 الدراسات عسادة كتاب يراؿإب الباحثة قامت الشيائية، صؾرتيا في الدراسة أدكات إعداد بعد

 الى إضافة ،مؾاقعيؼ كلكافة طؾلكـر محافغة في األزكاج إلى السفتؾحة، القدس جامعة في العميا

 :اآلتية اإلجراءات كفق الدراسة كستشفذ. السيدانية الدراسة جراءإل السعشية الجيات مؾافقة عمى الحرؾؿ

 الرسائل التقارير، السقاالت، كالكتب، الثانؾية السرادر مؽ العديد مؽ الثانؾية البيانات جسع .1

 أدكاتيا بشاء في بيا كاالستعانة لمدراسة، الشغرؼ  اإلطار كضع أجل مؽ كذلػ كغيرىا، الجامعية،

 .الحقا   الدراسة نتائج إلى الؾصؾؿ في كتؾعيفيا

 تحديد مجتسع الدراسة. .2

 تحديد عيشة الدراسة. .3

 تظؾير أدكات الدراسة مؽ خبلؿ مراجعة األدب التربؾؼ في ىذا السجاؿ. .4

 تحكيؼ أدكات الدراسة السراد تظبيقيا عمى عيشة الدراسة.  .5

 مؽ( 30) شسمت إذ األساسية، الدراسة عيشة خارج كمؽ استظبلعية عيشة عمى الدراسة أدكات تظبيق .6

 .الدراسة أدكات كثبات صدؽ دالالت مؽ التأكد بيدؼ كذلػ ،طؾلكـر محافغة في األزكاج

 صدؽ بكل فقراتيا عمى اإلجابة مشيؼ كالظمب األصمية، العيشة عمى الدراسة أدكات تظبيق .7

 .العمسي البح  ألغراض إال تدتخدـ لؽ إجابتيؼ بأف إعبلميؼ بعد كذلػ كمؾضؾعية،

 لتحميل( SPSS, 26) اإلحرائي الرزمة برامج استخدـ حي  الحاسؾب، ذاكرة إلى البيانات إدخاؿ .8

 .السشاسب اإلحرائي التحميل كإجراء البيانات،
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مشاقذة الشتائج التي أسفر عشيا التحميل في ضؾء األدب الشغرؼ كالدراسات الدابقة، كالخركج  .9

 لسقترحات البحثية.بسجسؾعة مؽ التؾصيات كا

 اإلحرائية السعالجات 6.3

 االجتساعية لمعمـؾ اإلحرائية الرـز برنامج استخدـ جسعيا، كبعد البيانات معالجة أجل مؽ

(26SPSS, )، برنامج استخدـ كسا (AMOS)، اآلتية اإلحرائية السعالجات باستخداـ كذلػ : 

 . السئؾية كالشدب السعيارية كاالنحرافات الحدابية الستؾسظات -1

 لفحص الثبات. (Cronbach's Alpha) ألفا كركنباخ معامل -2

 كالؾسيط، كالتابع السدتقل الستغير بيؽ العبلقة لسعرفة (Pearson Correlation) بيرسؾف  اختبار -3

 . الدارسة أدكات صدؽ لفحص كذلػ

 & Baron) نسؾذج باستخداـ الؾسيظة لمستغيرات ،(Path Analysis) السدار تحميلأسمؾب -4

Kenny, 1986.) 

 اإلدخاؿ أسمؾب باستخداـ (Stepwise Multiple Regression)معامل االنحدار الستعدد التدريجي  -5

(Stepwise.) 

 .("way ANOVA "without Interaction-5)" بدكف تفاعل"الخساسي تحميل التبايؽ  -6

 ."MANOVA "without Interaction-5))."تفاعل بدكف " الستغيرات متعدد الخساسي التبايؽ تحميل -7
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 الخابع الفرل

 الجراسة نتائج عخض

 

  الجراسة بأسئمة الستعمقة الشتائج 1.4

 األكؿ بالدؤاؿ الستعمقة الشتائج 1.1.4

 الثاني بالدؤاؿ الستعمقة الشتائج 2.1.4

 الثال  بالدؤاؿ الستعمقة الشتائج 3.1.4

 الرابع بالدؤاؿ الستعمقة الشتائج 4.1.4

 الجراسة بفخضيات الستعمقة الشتائج 2.4

 األكلى بالفرضية الستعمقة الشتائج 1.2.4

 الثانية بالفرضية الستعمقة الشتائج 2.2.4

 الثالثة بالفرضية الستعمقة الشتائج 3.2.4

  الرابعة بالفرضية الستعمقة الشتائج 4.2.4

  الخامدة بالفرضية الستعمقة الشتائج 5.2.4
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 الخابع الفرل

 الجراسة نتائج عخض

 التي كفرضياتيا أسئمتيا ضؾء في الدراسة إلييا تؾصمت التي لمشتائج عرضا   الفرل ىذا يتشاكؿ

 كفرضياتيا، أسئمتيا ضؾء في عرضت حي  العرض، في محددة لسشيجية كفقا   نغست كقد طرحيا، تؼ

 السعالجات نؾع إلى اإلشارة مباشرة ذلػ يمي الفرضية، أك الدؤاؿ نص عرض في ذلػ كيتسثل

 عمى تعميقات ذلػ يمي مشاسبة، عشاكيؽ تحت ككضعيا البيانات، جدكلة ثؼ السدتخدمة، اإلحرائية

 .ؼحد عمى كفرضية سؤاؿ بكل السرتبظة الشتائج تعرض كىكذا السدتخمرة، الشتائج أبرز

 الجراسة بأسئمة الستعمقة الشتائج 1.4

 األكؿ بالدؤاؿ الستعمقة الشتائج 1.1.4

؟ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى الفيدبؾؾ عمى اإلدماف مدتؾى  ما   طؾلكـخ

 السئؾية كالشدب السعيارية كاالنحرافات الحدابية الستؾسظات ُحدبت األكؿ، الدؤاؿ عؽ لئلجابة

، محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف لسؿياس  يؾض ( 1.4) كالجدكؿ طؾلكـر

 : ذلػ

 عمى اإلدماف مكياس لفقخات السئؾية كالشدب السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات يؾضح(: 1.4) ججكؿ
 تشازلياا  مختبة ككل السكياس كعمى الفيدبؾؾ

رقؼ  الختبة
 الفقخة

الستؾسط  الفقخة
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

الشدبة 
 السئؾية

 السدتؾى 

 الؽيدبؾؾ عبر السختمفة كاألخبار التدؾؽ  عركض أتابع 33 2
 باستسرار

 متوسط 62.2 1.188 3.11

 متوسط 62.0 1.310 3.10 باليـؾ مرات خسس مؽ أكثر الؽيدبؾؾ أدخل 39 0

 متوسط 57.8 1.079 2.89 "بؾؾ الؽيس" عمى كثيرة أكقاتا   أقزي 1 3

 متوسط 56.0 1.345 2.80 فقط البيت في كليس مكاف كل في الؽيدبؾؾ أستخدـ 7 4

 متوسط 55.8 1.230 2.79 متربل   أكؾف  عشدما سريعا   يسر الؾقت أف أشعر 19 5
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 بالؽيدبؾؾ
 عمى األصدقاء مع بالدردشة أقـؾ عشدما بالدعادة أشعر 9 6

 بؾؾ الؽيس
 متوسط 55.4 1.137 2.77

 متوسط 55.4 1.190 2.77 عمييا كأعقب مشذؾراتي عمى األصدقاء تعميقات أتابع 29 7

 تفقد ىؾ بو أقـؾ شيء أكؿ الشـؾ مؽ أستيقع عشدما 20 8
 "بؾؾ الؽيس"

 متوسط 54.0 1.350 2.70

 متوسط 53.6 1.131 2.68 االجتساعية بالعبلقات الؽيدبؾؾ يذعرني 12 9

 متوسط 53.6 1.171 2.68 بؾؾ الؽيس استخدامي أثشاء الؾقت بانقزاء أشعر ال 13 22

 الؽيس عمى أصدقائي مع أحبيا التي األشياء أشارؾ 35 22
 بؾؾ

 متوسط 53.4 1.150 2.67

 متوسط 51.6 1.038 2.58 بؾؾ الؽيس أستخدـ كأنا بالدعادة أشعر 3 20

 متوسط 50.8 1.184 2.54 حياتي مؽ جزءا   الؽيدبؾؾ أصب  31 23

 متوسط 50.2 1.207 2.51 الذخرية حياتي في ميؼ الؽيدبؾؾ أف أرػ  23 24

 مظمؾب ىؾ ما أداء دكف  الؽيدبؾؾ دخمت نفدي أجد 40 25
 مشي

 متوسط 49.6 1.228 2.48

 متوسط 48.8 1.248 2.44 بؾؾ الؽيس عمى حدابا   فتحت عشدما عاداتي تغيرت 4 26

 متوسط 47.8 1.209 2.39 محددة أىداؼ دكف  طؾيمة مدة الؽيدبؾؾ أستعسل 10 27

 متوسط 47.8 1.238 2.39 مسمة الؽيدبؾؾ بدكف  الحياة أف أعتقد 32 28

 منخفض 46.0 1.303 2.30 بؾؾ بالؽيس االتراؿ يتعذر عشدما بالزيق أشعر 16 29

 استخداـ عؽ طؾيمة مدة أتؾقف عشدما بالقمق أشعر 17 02
 بؾؾ الؽيس

 منخفض 45.0 1.216 2.25

 عمى أقزييا التي الداعات عدد تقميل في تعثرت 8 02
 بؾؾ الؽيس

 منخفض 43.8 1.072 2.19

 منخفض 43.8 1.088 2.19 بؾؾ الؽيس استعساؿ عؽ أنقظع عشدما بالتؾتر أشعر 11 00

 منخفض 43.8 1.136 2.19 بؾؾ الؽيس ؼيو أترف  ال الذؼ اليـؾ في بالكآبة أشعر 2 03

 منخفض 43.6 1.202 2.18 الؾاقع مؽ ؼيو أىرب كقت الؽيدبؾؾ اعتبر 41 04

 متربل   أكؾف  عشدما حاالتي أفزل في بأنشي أشعر 6 05
 بالؽيدبؾؾ

 منخفض 43.4 1.088 2.17

 مترفحا   أقزيو عشدما لدؼ األكقات أفزل أف أرػ  5 06
 بؾؾ الؽيس

 منخفض 43.4 1.104 2.17

 منخفض 43.4 1.136 2.17 السشزؿ مؽ كالخركج لمتشزه كبديل الؽيدبؾؾ إلى ألجأ 37 07

 لمتخمص الؽيدبؾؾ عمى األصدقاء مع لمدردشة ألجأ 15 08
 التعب مؽ

 منخفض 43.2 1.035 2.16

 منخفض 42.8 1.143 2.14 الذؼ بالؾاقع مقارنة الؽيدبؾؾ عمى أكثر بارتياح أشعر 36 09
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 أعيذو
 منخفض 42.4 1.114 2.12 الؾاقع مؽ التخمص عمى معيؽ خير الؽيدبؾؾ أف أرػ  38 32

 منخفض 42.2 975. 2.11 بؾؾ ؼيس شركة تظرحو جديد بكل أىتؼ 14 32

 منخفض 42.0 1.113 2.10 ىؾاياتي تغيرت الؽيدبؾؾ عمى حدابا   فتحت أف مشذ 27 30

 عمى كقتا   أقضِ  لؼ إذا اليـؾ طؾاؿ بالزيق أشعر 18 33
 بؾؾ الؽيس

 منخفض 40.8 1.042 2.04

 جديد مؽ يحدث ؼيسا أفكر الخارج في أكؾف  عشدما 24 34
 بؾؾ الؽيس عمى

 منخفض 40.8 1.140 2.04

 منخفض 40.6 1.101 2.03 أسرتي مجالدة مؽ الؽيدبؾؾ يسشعشي 42 35

 صفحات أقمب كأنا ألصدقائي كأنرت الظعاـ أتشاكؿ 22 36
 بؾؾ الؽيس

 منخفض 40.2 1.101 2.01

 استخداـ مؽ عركفي تسشعشي عشدما بالتعاسة أشعر 21 37
 بؾؾ الؽيس

 منخفض 40.0 1.073 2.00

 الزكجية السذكبلت مؽ لميركب الؽيدبؾؾ أستخدـ 30 38
 كالعائمية

 منخفض 38.6 1.070 1.93

 منخفض 37.2 1.003 1.86 الؽيدبؾؾ بدبب الغييرة ساعات حتى الشـؾ في أتأخر 26 39

 منخفض 37.2 1.038 1.86 السشزؿ أغادر عشدما بؾؾ لمؽيس كالذؾؽ  بالميفة أشعر 28 42

 الؽيدبؾؾ مدمشي مؽ أصبحت بأنشي أصدقائي يتيسشي 25 42
 لو متابعتي لكثرة

 منخفض 37.0 0.989 1.85

 الؽيس بدبب االجتساعية العبلقات مؽ الكثير خدرت 34 40
 بؾؾ

 منخفض 36.0 0.914 1.80

 متوسط46.8 0.848 2.34 الفيدبؾؾ عمى اإلدماف لسكياس الكمية الجرجة

 

 اإلدماف مؿياس عمى الدراسة عيشة لتقديرات الحدابي الستؾسط أف( 1.4) الجدكؿ مؽ يتز 

 الحدابية الستؾسظات أما متؾسط، كبتقدير( 46.8) مئؾية كبشدبة( 2.34) بم  ككل الؽيدبؾؾ عمى

- 3.11) بيؽ ما تراكحت الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف مؿياس فقرات عؽ الدراسة عيشة أفراد إلجابات

 بالسرتبة" باستسرار الؽيدبؾؾ عبر السختمفة كاألخبار التدؾؽ  عركض أتابع"  فقرة كجاءت ،(1.80

"  فقرة جاء بيشسا متؾسط، كبتقدير%( 62.2) مئؾية كبشدبة( 3.11) قدره حدابي بستؾسط األكلى
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 بم  حدابي بستؾسط االخيرة، السرتبة في" بؾؾ الؽيس بدبب االجتساعية العبلقات مؽ الكثير خدرت

 .مشخفض كبتقدير%( 36.0) مئؾية كبشدبة( 1.80)

 الثاني بالدؤاؿ الستعمقة الشتائج 2.1.4

؟ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى الدكاجي الخضا مدتؾى  ما  طؾلكـخ

 السئؾية كالشدب السعيارية كاالنحرافات الحدابية الستؾسظات ُحدبت الثاني، الدؤاؿ عؽ لئلجابة

، محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ الزكاجي الرضا لسؿياس  :ذلػ يؾض ( 2.4) كالجدكؿ طؾلكـر

 كعمى الدكاجي الخضا لفقخات السئؾية كالشدب السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات يؾضح(: 2.4) ججكؿ
 تشازلياا  مختبة ككل السكياس

رقؼ  الختبة
 الفقخة

الستؾسط  الفقخة
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

الشدبة 
 السئؾية

 السدتؾى 

 مرتفع 89.0 0.903 4.45 الزكجية حياتشا استسرار عمى أحرص 21 2

مرتفع 87.2 1.040 4.36 حياتي شريػ عؽ االنفراؿ في أفكر 18 0

مرتفع 87.0 0.931 4.35 كاالحتراـ الستبادلة الثقة بيششا تدؾد 13 3

مرتفع 86.4 1.026 4.32 أحد تدخل إلى تحتاج كال مدتقرة الزكجية حياتشا 17 4

مرتفع 85.8 1.028 4.29 االنييار كشػ عمى عبلقتشا بأف شعؾر يشتابشي 04 5

مرتفع 85.4 0.971 4.27 جيدة الزكجية عبلقتشا 03 6

مرتفع 85.2 0.969 4.26 االستقرار يدؾدىا حياتي شريػ مع عبلقتي أف أرػ  01 7

مرتفع 85.2 0.978 4.26 حياتي شريػ مع سعيدة عبلقة تربظشي 10 8

مرتفع 85.0 0.983 4.25 مظسئؽ زكاجشا مدتقبل 09 9

 مرتفع 84.6 1.005 4.23 بدبلـ الزكجية خبلفاتشا تشتيي 25 22

مرتفع 83.8 0.967 4.19 حؿيؿيا  ً   اىتساما ببعزشا نيتؼ 11 22

مرتفع 83.6 1.061 4.18 حياتي شريػ مع كجؾدؼ لسجرد بالدعادة أشعر 28 20

مرتفع 83.4 0.977 4.17 كخبلفاتشا نزاعاتشا حل في معا   نتذارؾ 16 23

مرتفع 83.4 1.064 4.17 أتفاءؿ بسدتقبل مذرؽ في عبلقتشا الّزكجّية 07 24

مرتفع 83.2 1.086 4.16 شيء يشقريا ال الجشدية عبلقتشا 14 25

مرتفع 83.0 1.091 4.15 الحسيسة عبلقتشا عؽ بالّرضا أشعر 15 26

مرتفع 82.4 1.065 4.12 متكاممة الزكجية عبلقتشا 08 27

مرتفع 82.2 1.084 4.11 مزى كقت أؼ مؽ أفزل اآلف زكاجشا بأف أشعر 20 28
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مرتفع 81.2 1.154 4.06 مذترؾ بتؾافق السالية أمؾرنا حياتي كشريػ أنا ندبر 12 29

 السذتركة األمؾر مؽ بالكثير حياتي كشريػ أنا نقـؾ 06 02
 جيد بذكل

مرتفع 80.2 1.117 4.01

مرتفع 80.0 1.310 4.00 حياتي شريػ عمى االعتساد يسكششي ال بأنو أرػ  19 02

مرتفع 79.4 1.307 3.97 الزكاج عدـ قرارؼ  سيكؾف  الزماف بي عاد لؾ 29 00

مرتفع 79.2 1.108 3.96 مذكبلتشا لحل طريقة عمى بيششا ؼيسا نتفق 27 03

 نكؾف  عشدما بالسرح مميئا   كقتا   حياتي كشريػ أنا نقزي 05 04
 معا  

 مرتفع 77.6 1.106 3.88

مرتفع 77.6 1.130 3.88 حياتشا مجريات اليادغ الحؾار يدؾد 23 05

مرتفع 76.8 1.133 3.84 الفراغ كقت قزاء طريقة في حياتي شريػ مع أتفق 22 06

مرتفع 76.0 1.284 3.80 كزكجيؽ بيششا مذتركة عؾامل يؾجد ال أنو أرػ  02 07

مرتفع 74.4 1.216 3.72 فقط كالشـؾ الظعاـ كقت عشد بعزشا مع نمتقي 24 08

 أختار لؽ أخرػ  مرة االختيار فرصة لي أتيحت إذا 26 09
 حياتي شريػ

متوسط 70.8 1.564 3.54

 مرتفع 82.0 0.733 4.10 الدكاجي الخضا لسكياس الكمية الجرجة

 

 الرضا مؿياس عمى الدراسة عيشة لتقديرات الحدابي الستؾسط أف( 2.4) الجدكؿ مؽ يتز 

 إلجابات الحدابية الستؾسظات أما مرتفع، كبتقدير( 82.0) مئؾية كبشدبة( 4.10) بم  ككل الزكاجي

 " فقرة كجاءت ،(3.54- 4.45) بيؽ ما تراكحت الزكاجي الرضا مؿياس فقرات عؽ الدراسة عيشة أفراد

 مئؾية كبشدبة( 4.45) قدره حدابي بستؾسط األكلى بالسرتبة" الزكجية حياتشا استسرار عمى أحرص

 شريػ أختار لؽ أخرػ  مرة االختيار فرصة لي أتيحت إذا"  فقرة جاء بيشسا مرتفع، كبتقدير( 89.0%)

 .متؾسط كبتقدير( %70.8) مئؾية كبشدبة( 3.54) بم  حدابي بستؾسط االخيرة، السرتبة في "حياتي

 الثالث بالدؤاؿ الستعمقة الشتائج 3.1.4

؟ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى العاطفي التؾاصل مدتؾى  ما  طؾلكـخ

 السئؾية كالشدب السعيارية كاالنحرافات الحدابية الستؾسظات ُحدبت الثال ، الدؤاؿ عؽ لئلجابة

، محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ العاطفي التؾاصل لسؿياس   :ذلػ يؾض ( 3.4) كالجدكؿ طؾلكـر
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 مكياس مجاالت مؽ مجاؿ لكل السئؾية كالشدب السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات يؾضح(: 3.4) ججكؿ
 تشازلياا  مختبة ككل السكياس كعمى العاطفي التؾاصل

رقؼ  الختبة
 السجاؿ

الستؾسط  السجاؿ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

الشدبة 
 السئؾية

 السدتؾى 

 مختفع 83.6 0.675 4.18 التؾاصل المفغي 1 2
 مختفع 82.8 0.769 4.14 التؾاصل الؾججاني 3 0
 مختفع 80.2 0.748 4.01 التؾاصل غيخ المفغي 2 3

 مختفع 80.4        0.673 4.12   العاطفي متؾاصللالستؾسط الكمي 
 

 مؿياس كفق ما كرد في الدراسة عيشة لتقديرات الحدابي الستؾسط أف( 3.4) الجدكؿ مؽ يتز 

 الستؾسظات أما .مرتفع بتقديركانت ك  ،(82.4) مئؾية كبشدبة ،(4.12) بم  ككل العاطفي التؾاصل

 كتؼ رصد ،(4.01-4.18) بيؽ ما تراكحت فقد العاطفي التؾاصل مؿياس مجاالتكافة ل الحدابية

 ،(83.6) مئؾية كبشدبة ،(4.18) قدره حدابي بستؾسط األكلى بالسرتبة" المفغي التؾاصل" مجاؿ

 بم  حدابي بستؾسط األخيرة، السرتبة في" المفغي غير التؾاصل" مجاؿ جاء بيشسا ،مرتفع كبتقدير

 .مرتفع كبتقدير ،(80.2) مئؾية كبشدبة ،(4.01)

 عيشة أفراد لتقديرات السئؾية كالشدب السعيارية كاالنحرافات الحدابية الستؾسظات ُحدبت كقد 

 :اآلتي الشحؾ كعمى حدة، عمى بُعد كل العاطفي التؾاصل مؿياس أبعاد مؽ بُعد كل فقرات عمى الدراسة

 المفغي التؾاصل بُعج.1

 مختبة المفغي التؾاصل بُعج لفقخات السئؾية كالشدب السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات يؾضح(: 4.4) ججكؿ
 الحدابية الستؾسظات حدب تشازلياا 

الستؾسط  الفقخات رقؼ الفقخة الختبة
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

الشدبة 
 السئؾية

 السدتؾى 

 مختفع 87.8 0.869 4.39 نابية بألفاظ حياتي شريػ أنعت 1 1

 مرتفع 85.8 0.784 4.29 بو اقتشاعي حالة في حياتي شريػ رأؼ عمى أكافق 8 2

 مختفع 85.2 0.951 4.26 كالفعل بالقؾؿ حياتي لذريػ احترامي عؽ أعبر 2 3
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 مرتفع 85.0 0.948 4.25 كاضحة بكمسات حياتي شريػ مع أتشاقش 4 4

 لبس يحدث ال حتى حياتي لذريػ أفكارؼ  أكض  5 5
 فيؼ سؾء أك

 مرتفع 83.2 1.035 4.16

 عؽ بعيدا   ىادغ بأسمؾب حياتي شريػ مع أتحدث 7 6
 كالدخرية التيكؼ

 مرتفع 82.2 0.963 4.11

 مرتفع 81.4 1.011 4.07 معا   نتشاقش عشدما السشاسبة الكمسات أنتقي 3 7

 شريػ مع الحدي  عشد معتدلة صؾت نبرة أستخدـ 6 8
 حياتي

 مرتفع 78.4 1.040 3.92

 مختفع 83.6 0.675 4.18 المفغي التؾاصلبُعج 
 

كالستعمقة أفراد عيشة الدراسة ستجابة كافة أف الستؾسظات الحدابية إل( 4.4) الجدكؿ مؽ يتز 

" نابية بألفاظ حياتي شريػ أنعت"  فقرة كجاءت ،(- 3.92 4.39) ما بيؽ كانتبُعد التؾاصل المفغي ب

كبتقدير ( 87.8)كبشدبة مئؾية ( 4.39)يبم  بستؾسط حدابي ك السرتبة األكلى ترتيب الفقرات خبلؿ في 

أستخدـ نبرة صؾت معتدلة عشد الحدي  مع شريػ " فقرة ما كرد في ال نتيجة مرتفع، بيشسا جاءت

 مئؾية كبشدبة( 3.92) لياحدابي الستؾسط كيبم  الالسرتبة األخيرة، ترتيب الفقرات بفي " حياتي

 مئؾية كبشدبة( 4.18) المفغي التؾاصل لبُعد الحدابي الستؾسط بم  كقد. مرتفع كبتقدير( 78.4)

 .مرتفع كبتقدير( 83.6)

 الؾججاني التؾاصل بُعج.2

 الؾججاني التؾاصل بُعج لفقخات السئؾية كالشدب السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات يؾضح(: 5.4) ججكؿ
 الحدابية الستؾسظات حدب تشازلياا  مختبة

الستؾسط  الفقخات رقؼ الفقخة الختبة
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

الشدبة 
 السئؾية

 السدتؾى 

 مرتفع 88.2 0.994 4.41 يحبشي حياتي شريػ أف أعتقد 17 1

 مرتفع 84.6 0.960 4.23 أقؾلو شيء أؼ في حياتي شريػ يثق 23 2

 التي الدعيدة األكقات حياتي كشريػ أنا أتذكر 19 3
 معا   قزيشاىا

 مرتفع 84.0 1.015 4.20
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 بحرية حياتي لذريػ مذاعرؼ  عؽ أعبر 16 4
 كصراحة

 مرتفع 83.0 1.099 4.15

 نغراتو خبلؿ مؽ حياتي شريػ يريده ما أفيؼ 22 5
 ىا/إيحاءاتو أك ىا/

 مرتفع 82.4 1.057 4.12

 مرتفع 81.4 1.079 4.07 الركماندي الحدي  حياتي شريػ مع أتبادؿ 18 6

 أكؾف  عشدما الشفدية حالتي حياتي شريػ يتفيؼ 20 7
 لمسداندة بحاجة

 مرتفع 81.0 1.071 4.05

 مرتفع 78.4 1.351 3.92 بي ييتؼ ال حياتي شريػ أف أشعر 21 8

 مختفع 82.8 0.769 4.14 الؾججاني التؾاصلبُعج 
 

كالستعمقة أفراد عيشة الدراسة كافة  الستجابةأف الستؾسظات الحدابية ( 5.4) الجدكؿ مؽ يتز 

أعتقد أف شريػ حياتي " فقرة ال كانتك  ،(3.92 -4.41 ) ما بيؽ جاءتبُعد التؾاصل الؾجداني ب

كاف ك ( 88.2)كبشدبة مئؾية ( 4.41) بم بستؾسط حدابي ك السرتبة األكلى ترتيبيا جاءت بفي " يحبشي 

 بستؾسط األخيرة، السرتبة في" بي ييتؼ ال حياتي شريػ أف أشعر " فقرةال كردت، بيشسا امرتفع ىاتقدير 

 التؾاصل لبُعد الحدابي الستؾسط بم  كقد. مرتفع كبتقدير( 78.4) مئؾية كبشدبة( 3.92) بم  حدابي

 .مرتفع كبتقدير( 82.8) مئؾية كبشدبة( 4.14) الؾجداني

 المفغي غيخ التؾاصل بُعج.3

 المفغي غيخ التؾاصل بُعج لفقخات السئؾية كالشدب السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات يؾضح(: 6.4) ججكؿ
 الحدابية الستؾسظات حدب تشازلياا  مختبة

رقؼ  الختبة
 الفقخة

الستؾسط  الفقخات
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

الشدبة 
 السئؾية

 السدتؾى 

 مرتفع  83.4 0.959 4.17 حياتي شريػ يقؾلو ما لكل كاالىتساـ االنتباه أعير 11 1

 شريػ معي يتحدث عشدما مذغؾؿ بأنشي أتغاىر 13 2
 حياتي

 مرتفع 83.2 1.001 4.16

 مرتفع 82.8 1.063 4.14 حياتي شريػ مع التعاطف أعير 14 3

 مرتفع 80.8 1.092 4.04 يقؾؿ ما لفيؼ حياتي شريػ مؽ أقترب 15 4
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 مرتفع 80.2 1.068 4.01 الكبلـ لفيؼ حياتي لذريػ جيدا   أصغي 10 5

 مرتفع 79.0 1.071 3.95 حياتي شريػ مشاقذة أثشاء بيدكئي أحتفع 12 6

 متوسط 72.2 1.223 3.61 حياتي شريػ يتحدث عشدما الرست إلى ألجأ 09 7

 مختفع 80.2 0.748 4.01 المفغي غيخ التؾاصلبُعج 
 

كالستعمقة أفراد عيشة الدراسة  بلستجابة كافةالحدابية لأف الستؾسظات ( 6.4)يتز  مؽ الجدكؿ 

أعير االنتباه " فقرة ال ككاف ترتيب، (3.61-4.17)ما بيؽ جاءت بُعد التؾاصل غير المفغي ب

كبشدبة ( 4.17) بم  بستؾسط حدابيك في السرتبة األكلى جاء " كاالىتساـ لكل ما يقؾلو شريػ حياتي

ألجأ إلى الرست عشدما يتحدث شريػ " فقرة ال كاف ترتيب، بيشسا اعمرتف ىار كاف تقديك ( 83.4)مئؾية 

. متؾسط كبتقدير( 72.2) مئؾية كبشدبة( 3.61) بستؾسط حدابيك السرتبة األخيرة، جاء ضسؽ " حياتي

 .مرتفع كبتقدير( 80.2) مئؾية كبشدبة( 4.01) المفغي غير التؾاصل لبُعد الحدابي الستؾسط بم  كقد

 الخابع بالدؤاؿ الستعمقة الشتائج 4.1.4

 العاطفي لجى كالتؾاصل الدكاجي الخضا بيؽ معالقةل اا كسيظ اا متغيخ  الفيدبؾؾ عمى اإلدماف يعج ىل

؟ محافغة في األزكاج مؽ عيشة  طؾلكـخ

 أساس عمى بشاء   ،(Causal Model) سببي نسؾذج بشاء جرػ  الرابع، الدؤاؿ عؽ لئلجابة

 Baron) نسؾذج الغرض ليذا كاعتسد ،(Path Analysis) السدار تحميل أسمؾب كاستخدـ نغرؼ 

and Kenny, 1986)، السدتقل الستغير بيؽ عبلقة كجؾد يذترط كالذؼ الؾسيط، الستغير الختبار 

 االرتباط معامبلت ُحدبت الذرط، ىذا كلتحقيق ،(العاطفي التؾاصل) التابع كالستغير( الزكاجي الرضا)

  :(7.4) الجدكؿ في كسا الدراسة، متغيرات بيؽ
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 (111=ن) الدراسة متغٌرات بٌن االرتباط معامالت(: 7.4) جدول

 التؾاصل العاطفي الخضا الدكاجي اإلدماف عمى الفيدبؾؾ 
   1 اإلدماف عمى الفيدبؾؾ

  1 *0.186- الخضا الدكاجي

 1 **0.831 0.017- التؾاصل العاطفي 

 

 شرط تحقق فقد كبيذا الدراسة، متغيرات بيؽ ارتباطية عبلقة كجؾد( 7.4) الجدكؿ مؽ يتز 

 5,000) البؾتؾستراب تقشية باستخداـ كذلػ ،(AMOS) برنامج استخدـ عميو كبشاء   الشسؾذج، اختبار

bootstrap samples( )Hayes, 2009)،  السباشرة لمتأثيرات السدار تحميل( 1.4) الذكل كيؾض 

 . لمشسؾذج



 لمشسؾذج السباشخة لمتأثيخات السدار تحميل نسؾذج(: 1.4) شكل

 جية مؽ العاطفي التؾاصل عمى الزكاجي لمرضا مباشر تأثير كجؾد( 1.4) الذكل مؽ يتز 

 تحميل نتائج( 8.4) الجدكؿ كيؾض  أخرػ، جية مؽ العاطفي التؾاصل عمى الؽيدبؾؾ عمى ئلدمافكل

 . كالكمية السباشرة كغير السباشرة لمتأثيرات السدار
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 كالكمية السباشخة كغيخ السباشخة لمتأثيخات السدار تحميل نتائج يؾضح( 8.4) ججكؿ

 Bأثخ مباشخ  السدارات الدببية
أثخ غيخ 

 السباشخ
 األثار الكمية

الخظأ 
 السعياري 

SE 

 الكيسة الحخجة
C.R 

 الجاللة
P 

BC 95% CI 

Lower Upper 

< -الخضا الدكاجي 
اإلدماف عمى 

 الفيدبؾؾ
-0.216 

0.000 

-0.216 0.107 -2.014 0.044 -0.452 -0.022 

اإلدماف عمى 
< -الفيدبؾؾ 

 التؾاصل العاطفي 

0.113 0. 000 0.113 

0.041 2.774 0.006 0.030 0.198 

< -الخضا الدكاجي 
 0.787 التؾاصل العاطفي 

-0.024 0.763 
0.047 16.638 

0.001 ≥ 
0.651 0.891 

  الثقة فتخة CI= التحيد؛ ترحيح=  BC السعياري؛ غيخ االنحجار معامل= B: االخترارات

 بم  إذ الؽيدبؾؾ  عمى كاإلدماف الزكاجي الرضا بيؽ مدار كجؾد( 8.4) الجدكؿ مؽ يتز 

 دالة كىي ،([0.452- , 0.022-] %95 ثقة فترة ،0.216- ) ثقة فترة كعشد لمسدار األثر

 فترة عشدك  لمسدار األثر بم  إذ العاطفي  كالتؾاصل الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف بيؽ مدار ككجؾد. إحرائيا  

 الرضا بيؽ مدار ككجؾد. إحرائيا   دالة كىي ،([0.030 , 0.198] %95 ثقة فترة ،1130.) ثقة

 0.891] %95 ثقة فترة ،0.787) ثقة فترة كعشد لمسدار األثر بم  إذ العاطفي  كالتؾاصل الزكاجي

 التؾاصل عمى الزكاجي لمرضا السباشر غير التأثير ؾيسة جاءت كقد. إحرائيا   دالة كىي ،([0.651,

 الزكاجي الرضا بيؽ العبلقة خفض في أسيؼ الؾسيط الستغير أف عمى يدؿ كىذا ،(0.024-) العاطفي

  العاطفي. التؾاصل عمى

 الؾسيط، الستغير كجؾد في الرفر عؽ يختمف التأثير إف القؾؿ يسكؽ الشتائج، ىذه عمى كبشاء  

 يتزسؽ ال الثقة فاصل كاف إذا أنو( MacKinnon, 2008) كيشؾف  ماؾ إليو أشار ما ضؾء كفي

 عمى اإلدماف) الؾسيط الستغير فإف داؿ، السدتقل لمستغير السباشر غير التأثير ككاف الرفر ؾيسة

( الزكاجي الرضا) السدتقل الستغير بيؽ لمعبلقة( Partial Mediation) جزئيا   كسيظا   يُعد( الؽيدبؾؾ

 (.العاطفي التؾاصل) التابع كالستغير
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 الجراسة بفخضيات الستعمقة الشتائج 2.4

 األكلى الفخضيةب الستعمقة الشتائج 1.2.4

 الدكاجي الخضا مؽ لكل (α ≤ 0.05) داللة مدتؾى  عشج إحرائياا  دالة تشبؤية قجرة تؾجج ال

 .طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى العاطفي بالتؾاصل التشبؤ في الفيدبؾؾ عمى كاإلدماف

 اإلدماف الزكاجي الرضا مؽ كل مداىسة تأثير ؾياس أجل كمؽ األكلى، الفرضية الختبار    

، محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ العاطفي بالتؾاصل التشبؤ في الؽيدبؾؾ عمى  استخدـ طؾلكـر

 اإلدخاؿ أسمؾب باستخداـ (Stepwise Multiple Regression) التدريجي الستعدد االنحدار معامل

(Stepwise)، ذلػ يؾض ( 9.4) كالجدكؿ: 

 على اإلدمان الزواجً الرضا من كل مساهمة لتأثٌر التدرٌجً المتعدد االنحدار تحلٌل نتائج ٌوضح( 9.4) جدول

 طولكرم محافظة فً األزواج من عٌنة لدى العاطفً بالتواصل التنبؤ فً الفٌسبوك

 النموذج

 

السعامالت  السعياريةالسعامالت غيخ 
السعيارية 

 Betaبيتا 

مدتؾى  قيسة ت
 الجاللة

معامل 
 االرتباط

(R) 

التبايؽ 
 السفدخ

0
R 

معامل 
 االنحجار

الخظأ 
 السعياري 

   0.000 4.918  0.201 0.989 الثابت

 0.831a 0.690 0.000 15.806 0.831 0.048 0.763 الخضا الدكاجي

   0.010 2.639  0.236 0.624 الثابت

   0.000 16.490 0.858 0.048 0.787 الخضا الدكاجي

اإلدماف عمى 
 الفيدبؾؾ

0.113 0.041 0.143 2.749 0.007 0.843b 0.710 

 000.0 داللة مدتؾػ  عشد دالة249.838 =   الزكاجي لمرضا السحدؾبة" ؼ" ؾيسة

 000.0 داللة مدتؾػ  عشد دالة  136.014=   الؽيدبؾؾ كإدماف الزكاجي لمرضا السحدؾبة" ؼ" ؾيسة

 

  مؽ لكل( α≤0.05) الداللة مدتؾػ  عشد إحرائيا   داؿ أثر كجؾد( 9.4) الجدكؿ مؽ يتز 

 الرضا مؽ كل أف كيبلحع العاطفي، بالتؾاصل التشبؤ في الؽيدبؾؾ عمى اإلدمافك  الزكاجي الرضا

 أؼ العاطفي، بالتؾاصل في التبايؽ ندبة مؽ%( 71) معا   كضحا قد الؽيدبؾؾ عمى اإلدمافك  الزكاجي

 بالتؾاصل التشبؤ في كأساس ميؼ دكر ليسا الؽيدبؾؾ، عمى كاإلدماف الزكاجي، الرضا: متغيرؼ  أف
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 كىذا االنحدار، نسؾذج تدخل لؼ أخرػ  لستغيرات فتعزػ ( %29) كالبالغة الباؾية الشدبة أما العاطفي،

 كتجدر ،العاطفي بالتؾاصل التشبؤ في أساسيا   دكرا   تمعب قد أخرػ  مدتقمة متغيرات ىشاؾ أف يعشي

 إلى يذير مسا متدنية  كانت قد ثشافاأل التشبئية لمشساذج( VIF) التبايؽ تزخؼ عامل ؾيؼ أف إلى اإلشارة

 قؾية ارتباطات كجؾد إلى تذير التي ،(Multicollinearity) الستعددة التداىسية إشكالية كجؾد عدـ

 .الستشبئات بيؽ

 تغير كمسا أؼ ،(y= 0.624 + 0.787+0.113: )كىي االنحدار، معادلة كتابة يسكؽ كعميو،

 بسقدار العاطفي التؾاصل في مؾجب طردؼ تغير يحدث كاحدة درجة الزكاجي الرضا متغير

 مخفض طردؼ إيجابي تغير يحدث كاحدة درجة الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف متغير تغير ككمسا ،(0.787)

 (.0.113) بسقدار العاطفي التؾاصل في

 الثانية الفخضيةب الستعمقة الشتائج 2.2.4

 عمى اإلدماف بيؽ (α<0.05) داللة مدتؾى  عشج إحرائية داللة ذات ارتباط عالقة تؾجج ال

 . طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى العاطفي كالتؾاصل الدكاجي الخضا: مؽ ككل بؾؾالفيد

 بيؽ( Person Correlation)بيرسؾف  ارتباط معامل استخرج الثانية، الفرضية عؽ لئلجابة

 في األزكاج مؽ عيشة لدػ العاطفي كالتؾاصل الزكاجي الرضا: مؽ ككل بؾؾالؽيد عمى اإلدماف

 ذلػ: ( يؾض 10.4) كالجدكؿ ،طؾلكـر محافغة

 الدكاجي الخضا: مؽ ككل الفيدبؾؾ عمى اإلدماف بيؽ بيخسؾف  ارتباط معامالت يؾضح(: 10.4) ججكؿ
 (114=ف) طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى العاطفي كالتؾاصل

 التؾاصل العاطفي الخضا الدكاجي اإلدماف عمى الفيدبؾؾ 
   1 اإلدماف عمى الفيدبؾؾ

  1 *0.186- الخضا الدكاجي

 1 **831. 0.017- التؾاصل العاطفي 

 (  p < .01 **) الداللة مستوى عند إحصائٌا   دال**         ( p < .05 *) الداللة مستوى عند إحصائٌا   دال*
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 : اآلتي (10.4) الجدكؿ مؽ يتز 

 مؽ عيشة لدػ الزكاجي الرضاك  الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف بيؽ إحرائيا   دالة ارتباط عبلقة كجؾد

 عكدية العبلقة كجاءت( 0.186-)بيرسؾف  ارتباط معامل ؾيسة بمغت إذ ،طؾلكـر محافغة في األزكاج

 .الزكاجي الرضا مدتؾػ  انخفض الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف درجة ازدادت كمسا بسعشى سالبة 

 عيشة لدػ العاطفي التؾاصلك  الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف بيؽ إحرائيا   دالة غير ارتباط عبلقة كجؾد

 العبلقة كجاءت( 0.017-)بيرسؾف  ارتباط معامل ؾيسة بمغت إذ ،طؾلكـر محافغة في األزكاج مؽ

 .العاطفي التؾاصل مدتؾػ  انخفض الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف درجة ازدادت كمسا بسعشى سالبة  عكدية

 األزكاج مؽ عيشة لدػ العاطفي الزكاجي كالتؾاصل الرضا بيؽ إحرائيا   دالة ارتباط عبلقة كجؾد

 مؾجبة  طردية العبلقة كجاءت( 0.831)بيرسؾف  ارتباط معامل ؾيسة بمغت إذ ،طؾلكـر محافغة في

 .العاطفي التؾاصل مدتؾػ  ازداد الزكاجي الرضا درجة ازدادت كمسا بسعشى

 الثالثة الفخضيةب الستعمقة الشتائج  3.2.4

اللة مدتؾى  عشج إحرائي ة داللة ذات فخكؽ  تؾجج ال  عمى اإلدماف متؾسظات بيؽ( α<.05) الج 

 السؤىل العسخ، الجشذ،: لستغيخات تعدى  طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى الفيدبؾؾ

 الدكاج؟ سشؾات عجد الدكؽ، مكاف العمسي،

 أفراد الستجابات السعيارية كاالنحرافات الحدابية الستؾسظات ُحدبت ،الثالثة الفرضية الختبار

 طؾلكـر تعزػ  محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف مؿياس عمى الدراسة عيشة

 يبيؽ( 11.4) كالجدكؿ الزكاج، سشؾات عدد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسر، الجشس،: ستغيراتل

 :ذلػ
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 اإلدماف مكياس عمى الجراسة عيشة الستجابات السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات يؾضح(: 11.4) ججكؿ
 مكاف العمسي، السؤىل العسخ، الجشذ،: لستغيخات تعدى  طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى الفيدبؾؾ عمى

 .الدكاج سشؾات عجد الدكؽ،

 بؾؾ الفيذ عمى اإلدماف السدتؾى  الستغيخ
 االنحخاؼ الستؾسط

 0.862 2.37 زكج الجشذ

 0.841 2.30 زكجة

 العسخ

 0.710 2.29 سشة 25أقل مؽ 

 0.830 2.33 ( سشة25-35)

 0.898 2.53 ( سشة36-45)

 0.822 2.01 سشة 45أكثر مؽ 

 السؤىل العمسي

 0.992 2.23 ثانؾية عامة فأقل

 0.515 2.06 دبمـؾ

 0.804 2.50 بكالؾريؾس

 0.951 2.22 ماجدتير فأعمى

 مكاف الدكؽ
 0.935 2.46 قرية

 0.750 2.24 مديشة

 0.932 2.37 مخيؼ

 عجد سشؾات الدكاج

 0.797 2.38 ( سشؾات1-5)

 0.734 2.56 ( سشؾات6-10)

 0.927 2.25 ( سشة11-15)

 0.914 2.18 سشة 15أكثر مؽ 
   

 مؿياس عمى الحدابية الستؾسظات بيؽ عاىرية فركؽ  كجؾد( 11.4) الجدكؿ مؽ يتز    

 بيؽ الفركؽ  داللة عؽ كلمكذف. الدراسة متغيرات حدب تؾزيعيا ضؾء في الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف

" تفاعل بدكف " الخساسي التبايؽ تحميل أجرؼ  فقد ،الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف لسؿياس الحدابية الستؾسظات

(5-way ANOVA "without Interaction")، ذلػ يبيؽ( 12.4) كالجدكؿ: 
 لجى الفيدبؾؾ عمى اإلدماف مكياس عمى( تفاعل بجكف ) الخساسي التبايؽ تحميل يؾضح(: 12.4) ججكؿ
 .الدكاج سشؾات عجد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسخ، الجشذ،: لستغيخات تبعاا  الجراسة عيشة

 الجاللة اإلحرائية Fقيسة  متؾسط السخبعات درجات الحخية مجسؾع السخبعات مرجر التبايؽ
 0.779 0.079 0.056 1 0.056 الجشذ

 0.219 1.500 1.051 3 3.154 العسخ
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 0.353 1.100 0.770 3 2.311 العمسي السؤىل

 0.298 1.224 0.858 2 1.715 مكاف الدكؽ

 0.202 1.567 1.098 3 3.295 الدكاج سشؾات عجد

   0.701 101 70.772 الخظأ
 

( α≤ 0.05) الداللة مدتؾػ  عشد إحرائيا   دالة فركؽ  كجؾد عدـ( 12.4) الجدكؿ مؽ يتز 

 الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل ،العسر الجشس،: راتلستغي تعزػ  الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف مؿياس عمى

  .الزكاج سشؾات عدد

 الخابعة الفخضيةب الستعمقة الشتائج  4.2.4

اللة مدتؾى  عشج إحرائي ة داللة ذات فخكؽ  تؾجج ال  الدكاجي الخضا متؾسظات بيؽ( α<.05) الج 

 مكاف العمسي، السؤىل العسخ، الجشذ،: لستغيخات تعدى  طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى

 الدكاج؟ سشؾات عجد الدكؽ،

 أفراد الستجابات السعيارية كاالنحرافات الحدابية الستؾسظات ُحدبت الرابعة، الفرضية الختبار

: ستغيراتل تعزػ  طؾلكـر محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ الزكاجي الرضا مؿياس عمى الدراسة عيشة

 :ذلػ يبيؽ( 13.4) كالجدكؿ الزكاج، سشؾات عدد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسر، الجشس،
 الخضا مكياس عمى الجراسة عيشة الستجابات السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات يؾضح(: 13.4) ججكؿ

 الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسخ، الجشذ،: لستغيخات تعدى  طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى الدكاجي
 .الدكاج سشؾات عجد

 الدكاجي الخضا السدتؾى  الستغيخ
 االنحخاؼ الستؾسط

 0.629 4.29 زكج الجشذ

 0.785 3.91 زكجة

 العسخ

 0.653 4.11 سشة 25أقل مؽ 

 0.769 4.04 ( سشة25-35)

 0.739 4.17 ( سشة36-45)

 0.714 4.11 سشة 45أكثر مؽ 

 0.752 4.21 ثانؾية عامة فأقل السؤىل العمسي

 0.793 4.00 دبمـؾ
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 0.735 4.08 بكالؾريؾس

 0.709 4.14 ماجدتير فأعمى

 مكاف الدكؽ
 0.654 4.30 قرية

 0.792 3.99 مديشة

 0.644 3.96 مخيؼ

 عجد سشؾات الدكاج

 0.627 4.17 ( سشؾات1-5)

 0.630 4.05 ( سشؾات6-10)

 0.952 4.12 ( سشة11-15)

 0.713 4.06 سشة 15أكثر مؽ 
 

 الرضا مؿياس عمى الحدابية الستؾسظات بيؽ عاىرية فركؽ  كجؾد( 13.4) الجدكؿ مؽ يتز 

 الستؾسظات بيؽ الفركؽ  داللة عؽ كلمكذف. الدراسة متغيرات حدب تؾزيعيا ضؾء في الزكاجي

 way-5)" تفاعل بدكف " الخساسي التبايؽ تحميل أجرؼ  فقد ،الزكاجي الرضا لسؿياس الحدابية

ANOVA "without Interaction")، ذلػ يبيؽ( 14.4) كالجدكؿ: 
 الجراسة عيشة لجى الدكاجي الخضا مكياس عمى( تفاعل بجكف ) الخساسي التبايؽ تحميل يؾضح(: 14.4) ججكؿ

 .الدكاج سشؾات عجد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسخ، الجشذ،: لستغيخات تعدى 

 مرجر التبايؽ
مجسؾع 

 السخبعات
درجات 

 الحخية
الجاللة  Fقيسة  متؾسط السخبعات

 اإلحرائية
 *0.009 7.024 3.686 1 3.686 الجشذ

 0.957 0.104 0.055 3 0.164 العسخ

 0.754 0.400 0.210 3 0.629 العمسي السؤىل

 0.139 2.015 1.057 2 2.115 مكاف الدكؽ

 0.828 0.296 0.155 3 0.466 الدكاج سشؾات عجد

   0.525 101 53.007 الخظأ

  (p < .05 *) الداللة مستوى عند إحصائٌا   دال*

( α≤ 0.05) الداللة مدتؾػ  عشد إحرائيا   دالة فركؽ  كجؾد عدـ( 14.4) الجدكؿ مؽ يتز 

 سشؾات عدد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسر،: راتلستغيتعزػ  الزكاجي الرضا مؿياس عمى

 الزكاجي الرضا مؿياس عمى( α≤ 0.05) الداللة مدتؾػ  عشد إحرائيا   دالة الفركؽ  كانت بيشسا .الزكاج

 .الزكج لرال  الفركؽ  كجاءت الجشس، رلستغي تعزػ 
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 الخامدة الفخضيةب الستعمقة الشتائج 5.2.4

اللة مدتؾى  عشج إحرائي ة داللة ذات فخكؽ  تؾجج ال  العاطفي التؾاصل متؾسظات بيؽ( α<.05) الج 

 مكاف العمسي، السؤىل العسخ، الجشذ،: لستغيخات تعدى  طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى

 الدكاج؟ سشؾات عجد الدكؽ،

 أفراد الستجابات السعيارية كاالنحرافات الحدابية الستؾسظات ُحدبت الخامدة، الفرضية الختبار

 طؾلكـر تعزػ  محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ العاطفي التؾاصل مؿياس عمى الدراسة عيشة

 يبيؽ( 15.4) كالجدكؿ الزكاج، سشؾات عدد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسر، الجشس،: ستغيراتل

 :ذلػ
 التؾاصل مكياس عمى الجراسة عيشة الستجابات السعيارية كاالنحخافات الحدابية الستؾسظات يؾضح(: 15.4) ججكؿ

 الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسخ، الجشذ،: لستغيخات طؾلكـخ تعدى  محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى العاطفي
 .الدكاج سشؾات عجد

 الجرجة الكمية التؾاصل الؾججاني التؾاصل غيخ المفغي التؾاصل المفغي  
 M SD M SD M SD M SD المستوى 

 0.674 4.18 0.707 4.26 0.758 4.09 0.705 4.19 زكج الجشذ

 0.670 4.05 0.816 4.03 0.737 3.94 0.649 4.17 زكجة

 العسخ

 0.824 4.01 0.889 4.10 0.909 3.84 0.817 4.06 سشة 25أقل مؽ 

 0.649 4.04 0.790 4.07 0.725 3.85 0.594 4.16 ( سشة25-35)

 0.603 4.30 0.702 4.28 0.643 4.32 0.696 4.30 ( سشة36-45)

 0.745 4.02 0.799 4.09 0.765 3.90 0.748 4.06 سشة 45أكثر مؽ 

السؤىل 
 العمسي

 0.675 4.24 0.773 4.26 0.731 4.14 0.653 4.31 ثانؾية عامة فأقل

 0.812 3.90 0.868 3.83 0.794 3.87 0.861 4.01 دبمـؾ

 0.685 4.09 0.787 4.14 0.774 4.01 0.681 4.13 بكالؾريؾس

 0.541 4.20 0.641 4.27 0.700 4.00 0.534 4.31 ماجدتير فأعمى

مكاف 
 الدكؽ

 0.524 4.23 0.662 4.25 0.634 4.16 0.576 4.28 قرية

 0.781 4.04 0.874 4.09 0.841 3.90 0.744 4.11 مديشة

 0.618 4.08 0.658 4.05 0.661 4.01 0.681 4.16 مخيؼ

عجد 
سشؾات 

 الدكاج

 0.655 4.17 0.707 4.25 0.766 4.00 0.621 4.22 ( سشؾات1-5)

 0.540 4.03 0.618 4.09 0.611 3.88 0.584 4.10 ( سشؾات6-10)

 0.894 4.07 1.031 4.04 0.942 4.04 0.880 4.13 ( سشة11-15)

 0.563 4.19 0.678 4.18 0.645 4.11 0.595 4.27 سشة 15أكثر مؽ 

M      =الحسابً المتوسط   SD =المعٌاري االنحراف  
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 عيشة أفراد لدرجات الحدابية الستؾسظات بيؽ عاىرية فركؽ  كجؾد( 15.4) الجدكؿ مؽ يتز 

 داللة عؽ كلمكذف. الدراسة متغيرات حدب تؾزيعيا ضؾء في العاطفي التؾاصل مؿياس عمى الدراسة

 فقد ،العاطفي التؾاصل لسؿياس الفرعية كالسجاالت الكمية لمدرجة الحدابية الستؾسظات بيؽ الفركؽ 

 MANOVA "without-5)" )تفاعل بدكف " الستغيرات متعدد الخساسي التبايؽ تحميل أجرؼ 

Interaction"، ذلػ يبيؽ( 16.4) كالجدكؿ: 

 الفخعية كالسجاالت الكمية الجرجة عمى( تفاعل بجكف ) الستعجد الخساسي التبايؽ تحميل يؾضح(: 16.4) ججكؿ
 الدكاج سشؾات عجد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسخ، الجشذ،: لستغيخات تعدى  العاطفي التؾاصل لسكياس

 السجاالت مرجر التبايؽ
مجسؾع 

 السخبعات
درجات 

 الحخية
متؾسط 
 F قيسة السخبعات

الجاللة 
 اإلحرائية

 الجشذ

 0.588 0.295 0.139 1 0.139 المفغي التؾاصل

 0.365 0.827 0.450 1 0.450 المفغي غيخ التؾاصل

 0.128 2.351 1.390 1 1.390 الؾججاني التؾاصل

 0.273 1.217 0.554 1 0.554 الجرجة الكمية 

 العسخ

 0.478 0.835 0.395 3 1.185 المفغي التؾاصل

 0.051 2.682 1.460 3 4.380 المفغي غيخ التؾاصل

 0.498 0.798 0.472 3 1.415 الؾججاني التؾاصل

 0.258 1.365 0.621 3 1.864 الجرجة الكمية 

 السؤىل العمسي

 0.486 0.819 0.388 3 1.163 المفغي التؾاصل

 0.876 0.229 0.125 3 0.374 المفغي غيخ التؾاصل

 0.474 0.841 0.497 3 1.492 الؾججاني التؾاصل

 0.652 0.545 0.248 3 0.745 الجرجة الكمية 

 مكاف الدكؽ

 0.627 0.469 0.222 2 0.443 المفغي التؾاصل

 0.463 0.777 0.423 2 0.846 المفغي غيخ التؾاصل

 0.637 0.453 0.268 2 0.535 الؾججاني التؾاصل

 0.531 0.637 0.290 2 0.580 الجرجة الكمية 

 سشؾات عجد
 الدكاج

 0.574 0.668 0.316 3 0.948 المفغي التؾاصل

 0.691 0.488 0.266 3 0.797 المفغي غيخ التؾاصل

 0.240 1.425 0.843 3 2.528 الؾججاني التؾاصل

 0.415 0.960 0.437 3 1.311 الجرجة الكمية 
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 الخظأ

   0.473 101 47.773 المفغي التؾاصل

   0.544 101 54.974 المفغي غيخ التؾاصل

   0.591 101 59.713 الؾججاني التؾاصل

   0.455 101 45.979 الجرجة الكمية 

  (p < .05 *) الداللة مستوى عند إحصائٌا   دال*

( α≤05.) الداللة مدتؾػ  عشد إحرائية داللة ذات فركؽ  كجؾد عدـ( 16.4) الجدكؿ مؽ يتبيؽ

 العسر، الجشس، لستغيرات تعزػ  العاطفي التؾاصل لسؿياس الفرعية كالسجاالت الكمية الدرجة عمى

 . الزكاج سشؾات عدد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل
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 الفرل الخامذ

 تفديخ الشتائج كمشاقذتيا

 مشاقذة أسئمة الجراسة 1.5

 تفديخ نتائج الدؤاؿ األكؿ كمشاقذتيا 1.1.5

 تفديخ نتائج الدؤاؿ الثاني كمشاقذتيا 2.1.5

 تفديخ نتائج الدؤاؿ الثالث كمشاقذتيا 3.1.5

 الدؤاؿ الخابع كمشاقذتياتحميل تفديخ نتائج  4.1.5

 تفديخ نتائج فخضيات الجراسة كمشاقذتيا 2.5

 تفديخ نتائج الفخضية األكلى كمشاقذتيا 1.2.5

 : تفديخ نتائج الفخضية الثانية كمشاقذتيا 2.2.5

 : تفديخ نتائج الفخضية الثالثة كمشاقذتيا 3.2.5

 : تفديخ نتائج الفخضية الخابعة كمشاقذتيا 4.2.5

 : تفديخ نتائج الفخضية الخامدة كمشاقذتيا 5.2.5

 التؾصيات كالسقتخحات 3.5
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 الفرل الخامذ

 تفديخ الشتائج كمشاقذتيا

 الدراسة مؽ خبلؿ عسمية التحميليذتسل ىذا الفرل عمى مشاقذة الشتائج التي تؾصمت إلييا 

التؾصيات السقترحة بشاء عمى الشتائج  كضعالى اإلحرائي، كمقارنتيا بشتائج الدراسات الدابقة، إضافة 

 :خمرت إلييا الدراسة، كقد نغست كفقا لسشيجية محددة في العرض، ككسا يميالتي 

 مشاقذة أسئمة الجراسة 1.5

 تفديخ نتائج الدؤاؿ األكؿ كمشاقذتيا 1.1.5

؟ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف مدتؾػ  ما    طؾلكـر

 في األزكاج مؽ عيشة لدػ الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف مدتؾػ كذفت نتائج تحميل الدؤاؿ األكؿ أف 

كبشدبة مئؾية بمغت ( 2.34كاف متؾسظا ، إذ بم  الستؾسط الحدابي لمدرجة الكمية ) طؾلكـر محافغة

ستخداـ شبكات التؾاصل اإلجتساعي كخاصة الؽيس بؾؾ مؽ كيسكؽ عزك ذلػ إلى أف ا %(.46.8)

جتساعية، كذلػ في قمة التؾاصل بيؽ األزكاج، المسا يزيد في العزلة ا قبل الستزكجيؽ لفترات طؾيمة

دخؾؿ الى الالتؾاصل االجتساعي بحي  يتسثل إدماف مؾاقع بيشيؼ،  ككذلػ يزيد مؽ حدة السذاكل ؼيسا

 الؽيس" عمى كثيرة أكقاتمؽ قبل األزكاج، إضافة إلى قزاء  باليـؾ مرات خسس مؽ أكثر بؾؾ الؽيس

 .فقط البيت في كليس مكاف كل في بؾؾ الؽيسالعتياد عمى استخداـ اك، "بؾؾ

زادت مؽ فجؾة في عل انتذار جائحة كؾركنا أف كثرة متابعة مؾاقع التؾاصل االجتساعي كسا 

تؾتر العبلقات بيؽ الكثير مؽ األزكاج، حي  عمت صرخات استغاثة لكثير مؽ الشداء في الفترة 

، كلؼ يقف األمر عشد متابعة اليؾاتف السحسؾلوفي ساعات طؾيمة  يؼمكؾثك األخيرة مؽ إدماف أزكاجيؽ 

اؾ البعد كاالنفراؿ كحدة ذلػ بل غزت تمػ السؾاقع بيؾتا يشعدـ فييا الحؾار لتشبت مؽ أثر ذلػ أشؾ 
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كإف سؾء استخداـ مؾاقع التؾصل االجتساعي ييدد االستقرار األسرؼ كيسزؽ أكاصر  ،الخبلفات

التؾاصل بيؽ جسيع أفرادىا، كيؤدؼ إلى تجسد العؾاطف، كتزداد درجة العربية في التعامل بيشيؼ، 

 .كتكثر الخبلفات

إلى أف الؾزف  الدراسةتؾصمت حي  ( 2016دراسة يؾنس)كقد اتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج 

، الشدبي لئلدماف عمى شبكات التؾاصل االجتساعي لدػ طمبة جامعة األزىر قد جاء بدرجة متؾسظة

 التؾاصل كمؿياس اإلنترنت، إدماف مؿياس( كالتي تشاكلت 2014كسا تفقت مع نتائج دراسة الزيدؼ )

 ؿ العبلقات السباشرة بيؽ الستغيرات.، كالتي ربظت بيشيسا مؽ خبلاالجتساعي

( الذؼ اعتسدت عمى مؿياس 2019نتائج دراسة محتالي )اختمفت الدراسة الحالية مع  بيشسا

حي  أعيرت نتائج الدراسة ارتفاع مدتؾػ اإلدماف  التؾافق الزكاجي كمؿياس اإلدماف عمى الؽيدبؾؾ

اج التي استيدفت في الدراسة، كقد يعؾد عمى مؾقع التؾاصل االجتساعي الؽيس بؾؾ لدػ عيشة األزك 

يؼ  ىذا االختبلؼ إلى البيئة التي طبقت فييا الدراسة، كاختمفت كذلػ مع نتائج  دراسة خالد كإبرـا

( كالتي اعتسدت عمى السشيجية التجريبية كطبقت عمى الظمبة في السرحمة اإلعدادية، بيشسا 2014)

يؼ )طبقت الدراسة الحالية عمى األزكاج، كاعتسد  اإلرشاد نغرية( أيزا عمى 2014ت دراسة خالد كإبرـا

 .الؽيدبؾؾ عمى اإلدماف لعبلج إرشادؼ برنامج(، حي  تشاكلت جبلسر كلياـ) لمعالؼ الؾاقعي

يؼ  لتبايؽا أف يعزػ كيسكؽ  إلى اختبلؼ مكاف إجراء الدراسة، حي  أف دراسة خالد كإبرـا

 لى تغيرإالدراسة الحالية في فمدظيؽ، كسا يعؾد االختبلؼ أجريت ( أجريت في العراؽ، بيشسا 2014)

 كطبيعة السجتسع كالعيشة التي شسمتيا.  كفترتيامشيجية كأداة الدراسة 

 تفديخ نتائج الدؤاؿ الثاني كمشاقذتيا 2.1.5

؟ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ الزكاجي الرضا مدتؾػ  ما  طؾلكـر
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 محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ الزكاجي الرضا مدتؾػ أف  ثانيكذفت نتائج تحميل الدؤاؿ ال

 %(.82كبشدبة مئؾية بمغت )( 4.10كاف مرتفعا ، إذ بم  الستؾسط الحدابي لمدرجة الكمية ) طؾلكـر

حي  ، الرضا الزكاجى يعتبر أحد العؾامل الرئيديو لمتؾافق الزكاجىذلػ بأف  أف يعزػ كيسكؽ 

، بإشباع حاجاتيؼ الفديؾلؾجيو كالشفديو كاالجتساعيو مؽ خبلؿ الزكاجيشذأ نتيجة لذعؾر الزكجيؽ 

فييا كل مؽ الزكجيؽ بالرضا الزكاجى ىى التى تكؾف خاليو تقريبا مؽ الرراعات  كالزيجات التى يذعر

 ،السختمفوالزكاجيو كيكؾف كل مؽ الزكج كالزكجو فى تفاعل كاتفاؽ ؼيسا يتعمق بستظمباتيؼ الرئيديو 

 .بشفس السيؾؿ كاالىتسامات السذتركو معا كيدتستعؾف 

في عل انتذار جائحة كؾركنا كمكؾثيؼ لفترة كمؽ مغاىر الرضا الزكاجي لدػ عيشة الدراسة 

 يدؾدىا يؼحيات شريػ مع يؤكدكف عمى أف عبلقتيؼ أنيؼ ،طؾيمة في البيؾت في عل االغبلقات

كفق ما  جيد بذكل السذتركة األمؾر مؽ بالكثير االزكاج، كسا يقـؾ كاالحتراـ الستبادلة الثقةك  ،االستقرار

يقزيو  الذؼمؽ العؾامل السؤديو الى الرضا الزكاجى ىى كقت الفراغ ، ك (2019 عؾاكدة،)كرد لدػ 

حي  تكؾف عسمية بشاء التؾافق الزكاجى ة الزكجي الحياةالزكجاف معا كخاصة فى السراحل األكلى مؽ 

سس أعمى الزكاج يتؼ تدعيؼ العبلقو الزكجيو كبشاء التؾافق عمى  ةفى بدايتيا كبعد مزى عذريؽ سش

 ة.جديد

االشباع الشدبى أف التي أكدت  (2020 هللا، عبد) كقد اتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة

يترتب عميو مؽ  لسعغؼ الحاجات الشفديو الشاتج عؽ التفاعل بيؽ شخرية كل مؽ الزكجيؽ كما

 (2019 عؾاكدة،) دراسة، كسا تذابيت مع راع كتحقيق التؾافق الزكاجىانخفاض مدتؾػ التؾتر كالر

 .العاطفي كالتؾاصل الزكاجي الرضاي  تزسشت مؿياس ح( 2016 جاف،) دراسةك 
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كالتي لؼ  ,Froyen, et.al)2013) كآخريؽ فركيؽ دراسةكقد اختمفت ىذه الشتيجة مع نتائج 

تعتسد عمى مؿياس معيؽ كاعتسدت عمى استبانة كفقرات تؿيس الرضا الزكاجي، كلؼ تظبق مقاييس 

 محددة لمرضا الؾعيفي، كسا كانت عيشتيا محددة كصغيرة.

 فركيؽإلى اختبلؼ مكاف إجراء الدراسة، حي  أف دراسة  التفارؽ كالتزاد أف يعزػ ذلػكيسكؽ 

أجريت في لشدف، بيشسا تجرؼ الدراسة الحالية في فمدظيؽ، كسا  ,Froyen, et.al)2013) كآخريؽ

 كطبيعة السجتسع كالعيشة التي شسمتيا.  تيامشيجية كأداة الدراسة كفتر  الى تغيريعؾد االختبلؼ 

 تفديخ نتائج الدؤاؿ الثالث كمشاقذتيا 3.1.5

؟ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لدػ العاطفي التؾاصل مدتؾػ  ما  طؾلكـر

 في األزكاج مؽ عيشة لدػ العاطفي التؾاصل مدتؾػ أف  ل ثانتائج تحميل الدؤاؿ ال كذفت

كبشدبة مئؾية بمغت ( 4.12كاف مرتفعا ، إذ بم  الستؾسط الحدابي لمدرجة الكمية ) طؾلكـر محافغة

(82.4.)% 

بيؽ الزكجيؽ،  جابييااليدة كالشاجحة تتسيز بالتؾاصل الزكاجات الدعذلػ بأف  أف يعزػ كيسكؽ 

ؿ التؾاصل العاطفي يتسكؽ الزكجاف مؽ التعبير عؽ الحب كالتقدير بلنتيجة تبدك مشظؿية فسؽ خ ىيك 

سا ي، كسا يتسكشا مؽ الترري  بسكشؾنات أنفدكسا أثر عميو انتذار جائحة كؾركنا كالسداندة العاطؽية

كالحؾار يتسكشا مؽ حل  جابيااليؿ التؾاصل بلسا برؾرة أفزل، كمؽ خيساف بعزيكيقترباف كيف

 .مر الذؼ يعزز الرضا كالدعادة بالحياة الزكجية، االة صعؾبات الحياةيسا كمؾاجيتبلمذك

 لبس يحدث ال حتىلبعزيؼ البعض  ىؼأفكار األزكاج  ؾض حي  يففي مجاؿ التؾاصل المفغي 

 .كاضحة كمساتب ؾف كيتشاقذ،  معتدلة صؾت نبرةاألزكاج  دتخدـي كعشد الحدي  ،فيؼ سؾء أك
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، كسا إيحاءاتو أك نغراتو خبلؿ مؽبعزيؼ األزكاج  فيؼيأما مجاؿ التؾاصل الؾجداني حي  

 األكقاتكمذاركة  تذكر، إضافة الى لمسداندة بحاجة ؾف كؾني عشدمالآلخر  الشفديةالحالة األزكاج  يتفيؼ

 .معا  ؾىا قز التي الدعيدة

، يؼحيات شريػ يقؾلو ما لكل كاالىتساـ االنتباهاألزكاج  غيريكفي مجاؿ التؾاصل غير المفغي 

 شريػ مشاقذة أثشاء يؼبيدكئاألزكاج  ظاحتفا، إضافة إلى يقؾؿ ما لفيؼ يؼحيات شريػ مؽ قتربيكسا 

 .يؼحيات

التي ك ( 2019كدراسة )اليؾارؼ،  (2020 )الحؾارؼ، كقد اتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة

التؾاصل المفغي كالتؾاصل عدة عشاصر كىي  يحتؾؼ عمىلتؾاصل العاطفي اأف مؿياس تؾصمت إلى 

 .غير المفغي كالتؾاصل الؾجداني

 ككاريؽ كجي كؾردكفادراسة  التي كردت في شتائجالمع كقد اختمفت ىذه الشتيجة 

(2015(Cordova,& gee,  اعتسدت  أؼ مؽ السقاييس السعتسدة حي عمى يكؽ اعتسادىا كالتي لؼ

كمؽ خبلؿ عدـ التؾاصل العاطفي، مجاؿ تؿيس التي فقرات عددا  مؽ التزسشت استبانة ك بشاء عمى 

 .تؼ ؾياسيا مجزأة التؾاصل العاطفي  فقراتلؿياس تظبيقيا لسؿياس معيؽ 

 الدؤاؿ الخابع كمشاقذتياتحميل تفديخ نتائج  4.1.5

العاطفي ىل يعد اإلدماف عمى الؽيدبؾؾ متغيرا  كسيظا  لمعبلقة بيؽ الرضا الزكاجي كالتؾاصل 

؟  لدػ عيشة مؽ األزكاج في محافغة طؾلكـر

متغيرا  يُعد ( اإلدماف عمى الؽيدبؾؾ)كذفت نتائج تحميل الدؤاؿ الرابع أف الستغير الؾسيط 

كالستغير التابع ( الرضا الزكاجي)بيؽ الستغير السدتقل  التي تربط لمعبلقةبذكل جزئي كسيظا  

مدتؾػ ض يخؽتفي  يداىؼير اإلدماف عمى الؽيدبؾؾ عمى أف متغذلػ يدؿ ك ، (التؾاصل العاطفي)

 .التؾاصل العاطفي متغير الرضا الزكاجي عمىمتغير العبلقة بيؽ 
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في عل كخاصة شبكات التؾاصل االجتساعي  األزكاج عمى ذلػ الى أف إدمافأف يعزػ كيسكؽ 

 مؽ خبلؿ و بيشيؼإعبلمالحب ك بيؽ األزكاج لعاطفة الترري   داىؼ في إعاقةانتذار جائحة كؾركنا ي

الؾقاية مؽ تحقيق كيؤثر في ، كمؽ خبلؿ العسل عمى تعزيزه كاعظائو ؾيسة كبرػ لدييؼ، الكبلـ كاألفعاؿ

كدراسة جاف ( 2019)، كاتفقت ىذه الشتيجة مع دراسة محتالي يإيجابت بذكل بعض السذكبلحدكث 

مػؽ أىػؼ عؾامػل تعتبر بيؽ الزكجيؽ التي تشتذر أساليب التؾاصل الؾجداني أف كالتي تعتبر ( 2016)

الحب الغزؿ ك كبلـ السسثل بردكر التؾاصل الزكاجي  التي مؽ ضسشياك  ،الرضا الزكاجيتحقيق 

كعشد ترؾ ، زكجوكحبو كاستحدانو لمذاعره عؽ باإلفراح كػل مؽ الزكجيؽ  كؾياـ ،السبلطفةحركات ك 

 .فاترة كضعيفة العبلقات الزكجية ذلػ ترب 

األزكاج عمى كالتي بيشت أف إدماف ( 2020)دراسة عؾاكدة ما كرد في لشتيجة مع كاتفقت ىذه ا

يؾصل كبل التؾاصل العاطفي الذؼ  يداىؼ في إعاقة عسميةشبكات التؾاصل االجتساعي استخداـ 

تجاه  السرأة  العاطفة التي تذعر بيا طبيعة وحكسي ، كالذؼسفتاح الرضا الزكاجيب األزكاج الى االحتفاظ

كالتي  ،الحب كاإلطراء الكمسات الرؾيقة التي تعبر عؽ بحاجة إلى سساع السرأة تكؾف  حيػ  أف ،زكجيا

شبكات التؾاصل االجتساعي، بيشسا عمى استخداـ إدماف األزكاج مؽ السسكؽ أف تختفي كتتراجع أل

نؾع يدؾدىا ك تتسيز بجفافيا، الحيػاة  ألؼ سبب فإنو بجعلالتؾاصل العػاطفي بػيؽ الزكجيؽ  عشدما يشعدـ

 .اإلىساؿ كالبلمباالةكبير مؽ 

 &2000Shapiro Gottman)كقد اختمفت ىذه الشتيجة مع نتيجة شابرك كجؾتساف كکرير 

Carrere ,(  يجعميؼ الذيؽ يسزؾف أكقاتا  كثيرة عمى شبكات االنترنتكالتي بيشت أف األزكاج 

 .يؼبيشي بشاءال الحؾار كأحؾاليا كيفتقدكف كافة أساليبعؽ األسرة يشذغمؾف 
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 تفديخ نتائج فخضيات الجراسة كمشاقذتيا 2.5

 تفديخ نتائج الفخضية األكلى كمشاقذتيا 1.2.5

لكل مؽ الخضا الدكاجي كاإلدماف  (α ≤ 0.05)دالة إحرائياا عشج مدتؾى داللة  تشبؤيوال تؾجج قجرة 

 .محافغة طؾلكـخعمى الفيدبؾؾ في التشبؤ بالتؾاصل العاطفي لجى عيشة مؽ األزكاج في 

الزكاجي كاإلدماف عمى  الرضا مؽ تؾجد قدرة تشبؤية لكل أنو تحميل الفرضية االكلى نتائجكتبيؽ 

: مؽ ندبة التبايؽ في عسمية التؾاصل العاطفي، أؼ أف متغيرؼ ( %71)الؽيدبؾؾ قد كضحا معا  

ليسا دكر ىاـ كبارز الرضا الزكاجي، كاإلدماف عمى كسائل التؾاصل االجتساعي كخاصة الؽيدبؾؾ، 

الرضا الزكاجي بسقدار درجة كاحدة،  متغير تغير كأساسي في التشبؤ بستغير التؾاصل العاطفي، فكمسا

، ككمسا كاف تغير متغير (0.787)يكؾف تغيرا  طرديا  مؾجبا  في التؾاصل العاطفي كتكؾف ؾيستو 

ؼ مشخفض في عسمية التؾاصل اإلدماف عمى الؽيدبؾؾ درجة كاحدة يتدبب بحدكث تغير إيجابي طرد

 (.0.113)العاطفي كيكؾف ؾيستو 

ذلػ إلى أف الرضا الزكاجي يعتبر أحد العؾامل الرئيدية لمتؾاصل العاطفي أف يعزػ كيسكؽ 

الذؼ يحقق التؾافق الزكاجي، حي  يشذأ نتيجة لذعؾر الزكجيؽ بإشباع حاجتيسا الفديؾلؾجية كالشفدية 

كالزيجات التي يذعر بيا الزكجاف بالرضا الزكاجي ىي التي تكؾف كاالجتساعية مؽ خبلؿ الزكاج، 

خالية تقريبا  مؽ الرراعات الزكاجية، كيكؾف كل مؽ الزكج كالزكجة في تفاعل كاتفاؽ ؼيسا يتعمق 

بستظمباتيؼ الرئيدة السختمفة، كيدتستعؾف بشفس السيؾؿ كاالىتسامات السذتركة معا ، كسا يغير كبلىسا 

نحؾ اآلخر، كاألزكاج الستؾافقؾف كخاصة في عل انتذار جائحة كؾركنا يكؾنؾف أكثر الحب كالتقدير 

نزجا  كاستقرارا  كالتزاما  بالعادات كالتقاليد كسا أف الخمؽية األسرية ليؼ غير مزظربة، إال أف مؾاقع 

ؾابط التؾاصل االجتساعي باتت خظرا عمى استقرار الحياة الزكجية، كمع التقدـ التقشي كغياب الز
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العامة كانعداـ السدئؾلية بيؽ األزكاج أك ما يسكؽ تدسيتو بػالخيانة الرقسية أك اإللكتركنية تدببت في 

 .كثير مؽ مذاكل الظبلؽ

كالتي ( 2016جاف، )كدراسة ( 2019عؾاكدة، )كاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة دراسة 

بيشت أف إساءة استخداـ كسائل التؾاصل مؽ الزكجيؽ أك أحدىسا بدبب عدـ الؾعي باألضرار التي قد 

عيذة كالتيجاني، )تمحق بعش الزكجية، كقد تجر إلى عؾاقب كخيسة، كسا اتفقت مع نتائج دراسة 

بة حي  بيشت أف مؾاقع التؾاصل ساىست في عيؾر سمؾكيات كمرظمحات كانت تبدك غري( 2016

عمى مجتسعاتشا العربية كاإلسبلمية، كأصب  مؽ الديل عمى الرجاؿ كالشداء التحدث إلى بعزيؼ 

 .البعض ببل حؾاجز أك كسائط

 ,Muise, Christofides& Desmarais)كسا اختمفت مع نتائج دراسة ميؾسي كآخريؽ 

األسرة كالتزكد  التي بيشت أف األثر قد يكؾف إيجابيا في عسمية التؾاصل كمعرفة أخبار( 2009

بسعمؾمات عمسية مفيدة، أما الشاحية الدمبية فتغير في ضعف العبلقات الزكجية عمسا أف ىشاؾ عؾامل 

أخرػ مشيا امتداد السدف، كأحيانا عدـ تؾافر السؾاصبلت، كتكمفة الزيارات كالسغاىر السراحبة ليا 

عشي ضعف العبلقات بيؽ أفراد جعل كسائل االتراؿ بديبل عؽ األسرة كالرداقة كالزيارات مسا ي

 .األسرة

 : تفديخ نتائج الفخضية الثانية كمشاقذتيا 2.2.5

 عمى اإلدماف بيؽ (α > 0.05) داللة مدتؾى  عشج إحرائية داللة ذات ارتباط عالقة تؾجج ال

 . طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى العاطفي كالتؾاصل الدكاجي الخضا: مؽ ككل بؾؾالفيد

ً بين أنه نتائج تحليل الفرضية الثانية كتبيؽ اإلدماف عمى  توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا

، إذ بمغت ؾيسة معامل ارتباط  الؽيدبؾؾ كالرضا الزكاجي لدػ عيشة مؽ األزكاج في محافغة طؾلكـر
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 كجاءت العبلقة عكدية سالبة  بسعشى كمسا ازدادت درجة اإلدماف عمى الؽيدبؾؾ( 0.186-)بيرسؾف  

 .انخفض مدتؾػ الرضا الزكاجي

ذلػ بأف مؾاقع التؾاصل االجتساعي كخاصة في عل انتذار جائحة كؾركنا أف يعزػ كيسكؽ 

تذغل األزكاج عؽ التؾاصل األسرؼ ضسؽ الجؾانب الدمبية الستخداـ مؾاقع التؾاصل االجتساعي، كسا 

استخداميا، فإدماف مؾاقع أف مؾاقع التؾاصل االجتساعي تدبب مذاكل أسرية نتيجة اإلفراط في 

التؾاصل االجتساعي يعسل عمى تقميل الحؾار مع األسرة، إضافة إلى أف مؾاقع التؾاصل االجتساعي 

تزيد مؽ اإلحداس بالعزلة كاالنظؾائية، إضافة إلى أف مؾاقع التؾاصل االجتساعي تقمل مؽ الزيارات 

 .العائمية

كالتي أكدت ( 2019عؾاكدة، )كنتائج دراسة ( 2016)كاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة جؾدة 

أف مؽ اآلثار الدمبية الدماف مؾاقع التؾاصل االجتساعي خاصة بيؽ الزكجيؽ، فتؾر الشقاش السباشر 

بيشيسا حتى ؼيسا يخص مؾضؾعات األسرة أك ما يتعمق باألبشاء مسا زاد في اتداع اليؾة بيؽ الزكجيؽ 

  مسا زاد مؽ حدة الخبلفات بيؽ الزكجيؽ ارتفاع معدالت كارتفاع معدالت الذػ بؾجؾد طرؼ ثال

 .الظبلؽ خاصة بعد مركر سشؾات عديدة عمى الزكاج كىي حالة أخذة في االزدياد عؽ الدشؾات الدابقة

التي بيشت أف ادماف مؾاقع التؾاصل ( Al-Saggaf,2011)كسا اتفقت مع نتائج دراسة الدغف 

بلؽ الشفدي كالبركد العاطفي بيؽ الزكجيؽ كعيؾر حاالت االجتساعي ساىست في كجؾد حاالت الظ

اإلدماف عمى اإلنترنت كالتي تؼ ترشيفيا مؤخرا ضسؽ تذخيص اإلدماف مسا استؾجب الح  عمى 

 .إيجاد مراكز كعيادات متخررة لعبلج ىذه الحاالت بظريقة عمسية

ئيا  بيؽ اإلدماف عمى كسا بيشت نتيحة تحميل الفرضية أنو يؾجد عبلقة ارتباط غير دالة إحرا

، إذ بمغت ؾيسة معامل ارتباط  الؽيدبؾؾ كالتؾاصل العاطفي لدػ عيشة مؽ األزكاج في محافغة طؾلكـر
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كجاءت العبلقة عكدية سالبة  بسعشى كمسا ازدادت درجة اإلدماف عمى الؽيدبؾؾ ( 0.017-)بيرسؾف 

 .انخفض مدتؾػ التؾاصل العاطفي

داـ مؾاقع التؾاصل االجتساعي يزيد ندبة الخبلفات كيسكؽ عزك ذلػ إلى أف سؾء استخ 

الزكجية، مؤكدة إمكانية تظؾر تمػ الخبلفات بدبب إدماف التكشؾلؾجيا إلى انفراؿ الزكجيؽ كطمب 

الزكجة خاصة لمظبلؽ، ألف زكجيا مدمؽ كمتابع لتمػ السؾاقع، فكاف نتاجا  طبيعيا  أف تكؾف خبلفات 

كتفكػ استقرار األسرة كتبتعد عؽ مدتؾيات التؾاصل العاطفي بيؽ أسرية تقفز خارج أسؾار السشزؿ، 

 .األزكاج

كالتي أكدت أف كثرة متابعة مؾاقع التؾاصل ( 2016)كاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة جاف 

االجتساعي زادت مؽ فجؾة تؾتر العبلقات بيؽ كثير مؽ الرجاؿ كالشداء، خاصة األزكاج، كاتفقت أيزا  

يسي ( 2020)اسة اليؾارؼ مع نتائج در  كالتي بيشت أنو نتيجة إدماف مؾاقع ( 2018)كدراسة االبرـا

التؾاصل االجتساعي عمت صرخات استغاثة لكثير مؽ الشداء في الفترة األخيرة مؽ إدماف أزكاجيؽ 

السكؾث ساعات طؾيمة خمف شاشات الحاسؾب، كلؼ يقف األمر عشد ذلػ بل غزت تمػ السؾاقع بيؾتا 

 .ييا الحؾار لتشبت مؽ أثر ذلػ أشؾاؾ البعد كاالنفراؿ كحدة الخبلفاتيشعدـ ف

كسا بيشت نتائج تحميل الفرضية أنو يؾجد عبلقة ارتباط دالة إحرائيا  بيؽ الرضا الزكاجي 

، إذ بمغت ؾيسة معامل ارتباط  كالتؾاصل العاطفي لدػ عيشة مؽ األزكاج في محافغة طؾلكـر

طردية مؾجبة  بسعشى كمسا ازدادت درجة الرضا الزكاجي ازداد  كجاءت العبلقة( 0.831)بيرسؾف 

 .مدتؾػ التؾاصل العاطفي

كيسكؽ عزك ذلػ بأف الدعادة الزكجية التي يذعر بيا األزكاج، حي  أف التفاعل كاالتراؿ 

الزكاجي في عل انتذار جائحة كؾركنا ىؾ العشرر الفعاؿ في الحياة الزكجية كىؾ السحرؾ االكؿ 

حؾ تحقيق أىدافيسا كصؾال إلى الرضا الزكاجي، فالعبلقة الزكاجية تتأثر بعؾامل كثيرة تحدد لمزكجيؽ ن
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شكميا كتؾجيا مداراتيا، كىذه العؾامل بعزيا يرجع إلى الزكجيؽ كبعزيا االخر يرجع الى الغركؼ 

 .االجتساعية السحيظة بيسا

كالتي  ,Cordova,& gee)2015) ككاريؽ كجي كؾردكفاكاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة 

ؼ يسا في فيبيؽ الزكج كالزكجة كالتؾاصل بيش صل الفعاؿؿ التؾابلالزكاجي يأتي مؽ خ االرضبيشت أف 

 بلا الجيد فميستسرار الحياة بذكالؼ كجدانيا  يذا مىفغية، ك مفغية كغير المحاسيس عؽ التعبيرات الالا

 .الزكجة كذلػ البذكل كامل ك  ياؼ معبلاك الخ وبتعاد عؽ زكجتاليدتظيع الزكج ا

 : تفديخ نتائج الفخضية الثالثة كمشاقذتيا 3.2.5

اللة مدتؾى  عشج إحرائي ة داللة ذات فخكؽ  تؾجج ال  عمى اإلدماف متؾسظات بيؽ( α<.05) الج 

 السؤىل العسخ، الجشذ،: لستغيخات تعدى  طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى الفيدبؾؾ

 .الدكاج سشؾات عجد الدكؽ، مكاف العمسي،

 عمى اإلدماف مؿياس عمى إحرائيا   دالة فركؽ تبيؽ نتيجة تحميل الفرضية الرابعة أنو ال يؾجد 

 .الزكاج سشؾات عدد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل ،العسر الجشس،: راتلستغي تعزػ  الؽيدبؾؾ

 :الجشذ. أ 

األزكاج كالزكجات يتفقؾف عمى أف تبيؽ عدـ كجؾد فركؽ تبعا لستغير الجشس كيعشي ذلػ أف 

اإلدماف عمى الؽيس بؾؾ يؤثر عمى حياتيؼ كخاصة في عل انتذار جائحة كؾركنا، حي  أف سؾء 

استخداـ مؾاقع التؾاصل االجتساعي يسثل خظؾرة بالغة عمى األزكاج كالزكجات، كسبب حدكث الجفاء 

اىدة مؾاقعيا الكثيرة لداعات طؾيمة، العاطفي، فالرجل عشدما يجمس اماـ شبكة اإلنترنت لمبح  كمذ

يحرمو ذلػ مؽ االجتساع بأفراد أسرتو، كفت  حدي  كحؾار بيؽ بعزيؼ، األمر الذؼ يؤدؼ في الشياية 

 .إلى انفراؿ عاطفي
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التي بيشت أنو ال يؾجد فركؽ تبعا  ( 2015)كاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة الظيراكؼ 

ؾس الزكج طؾاؿ اليـؾ أماـ الجياز ليبلحق تمػ السؾاقع كغرؼ لستغير الجشس، كفدرت ذلػ بأف جم

 .الدردشة كيرد عمى رسائل البريد اإللكتركني، يؤدؼ إلى تذبذب العبلقة بيشو كأسرتو كزكجتو

 :العسخ. ب 

تبيؽ عدـ كجؾد فركؽ تبعا لستغير العسر كيعشي ذلػ أف األزكاج كالزكجات باختبلؼ أعسارىؼ 

عمى الؽيس بؾؾ يؤثر عمى حياتيؼ، حي  أف مؽ أخظر مذاكل العرر التي  يتفقؾف عمى أف اإلدماف

رف  مؾاقع التؾاصل االجتساعي لسدة طؾيمة تتيدد الشديج االجتساعي كالحياة الزكجية اإلفراط في 

خاصة في عل انتذار جائحة كؾركنا، فيؾ يؤثر عمى العبلقات الزكجية بذكل سمبي لمغاية كيؤدؼ إلى 

بيؽ الزكجيؽ كتفكػ األسرة، فاالستخداـ غير األخبلقي لسؾاقع التؾاصل االجتساعي مؽ زيادة السذاكل 

 .السسكؽ أف يؤدؼ إلى الخيانة العاطؽية أك الجددية

التي بيشت ( 2016العزايزة، )كدراسة ( 2015)كاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة الظيراكؼ 

ىي بأف سبب الفؾضى في العبلقات العاطؽية،  أنو ال يؾجد فركؽ تبعا  لستغير العسر، كفدرت ذلػ

 .فالغيرة التي يدببيا الؽيس بؾؾ تزيد مؽ السخاطر لؤلزكاج في جسيع األعسارالغيرة، 

 :السؤىل العمسي. ج 

تبيؽ عدـ كجؾد فركؽ تبعا لستغير السؤىل العمسي كيعشي ذلػ أف األزكاج كالزكجات باختبلؼ 

دماف عمى الؽيس بؾؾ يؤثر عمى حياتيؼ، حي  أف االستخداـ مؤىبلتيؼ العمسية يتفقؾف عمى أف اإل

السفرط لسؾاقع التؾاصل االجتساعي خاصة في عل انتذار جائحة كؾركنا يؤدؼ في أحياف عديدة 

لتدمير العبلقات اإلندانية ككقؾع الكثير مؽ السذاكل الزكجية كإىساؿ األبشاء كالؾاجبات األسرية، كسا 

ة أغمب الؾقت أماـ مؾاقع التؾاصل االجتساعي إلى تأثيرات سمبية عمى يقؾد قزاء الزكج أك الزكج

 .مذاعرىسا، كيزيد مؽ ُفرص انفراط عقد العبلقة بيشيسا
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التي بيشت ( 2016)كدراسة بؽ جديدؼ ( 2019)كاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة محتالي 

الستخداـ الزائد عؽ الحد مؽ قبل أحد أنو ال يؾجد فركؽ تبعا  لستغير السؤىل العمسي، كفدرت ذلػ بأف ا

الزكجيؽ، كإىساؿ الظرؼ اآلخر، سؾاء بالحدي  معو أك مذاركتو أؼ اىتساـ آخر، يثير غزب ىذا 

الظرؼ، كيشتج عشو حدكث غيرة كمذاعر سمبية تجاه شريكو، ما يؤدؼ في نياية السظاؼ إلى تدمير 

 .يساالعبلقة الزكجية، بغض الشغر عؽ الفترة الزمشية لزكاج

 :مكاف الدكؽ. د 

تبيؽ عدـ كجؾد فركؽ تبعا لستغير مكاف الدكؽ كيعشي ذلػ أف األزكاج كالزكجات باختبلؼ 

مكاف سكشيؼ يتفقؾف عمى أف اإلدماف عمى الؽيس بؾؾ يؤثر عمى حياتيؼ، حي  أف إدماف الزكجيؽ 

أكبر لمخبلفات عمى مؾاقع التؾاصل االجتساعي خاصة في عل انتذار جائحة كؾركنا يعظى فرصة 

الزكجية حي  يديظر الرست الزكجى عمى الحياة الزكجية كلؼ يعد الزكج يتحدث مع زكجتو أك ىشاؾ 

 .مجاؿ لمحدي  أك الشقاش مع عدـ اإلنرات كاالىتساـ لحدي  الزكجة

التي بيشت أنو ال يؾجد فركؽ تبعا  لستغير ( 2019)كاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة محتالي 

لدكؽ، كفدرت ذلػ بأف إدماف الزكجيؽ عمى مؾاقع التؾاصل االجتساعي يؤثر سمبيا كنفديا عمى مكاف ا

الزكجة حي  تشذغل الزكجة كل يـؾ فى تمبية احتياجات زكجيا مؽ مأكل كمذرب كنغافة السشزؿ 

 كتشتغر قدـك زكجيا مؽ العسل ليجمس معيا كرغؼ كل تعبيا فى تمبية احتياجاتو تجده يشذغل عشيا فى

دائسا أف تذعر  يد الجمؾس عمى مؾاقع التؾاصل االجتساعي مسا يؤثر عمى نفديتيا، فالزكجة تر 

باالىتساـ مؽ جانب الزكج كعميو أف يشتبو كثيرا إلى ىذا األمر الذػ قد يتدبب فى حدكث خبلفات ؼيسا 

 .بيشيسا
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 :عجد سشؾات الدكاج. ق 

الزكاج كيعشي ذلػ أف األزكاج كالزكجات تبيؽ عدـ كجؾد فركؽ تبعا لستغير عدد سشؾات 

ييدد سبلمة األسرة الفمدظيشية، كيفكػ  اَ باختبلؼ عدد سشؾات الزكاج يتفقؾف عمى أف ىشاؾ خظر 

أكاصر العبلقات األسرية بيؽ أفرادىا نتيجة استخداـ مؾاقع التؾاصل االجتساعي، كلكي تقـؾ األسرة 

ا، كحساية البشى الديشية كالؿيسية كاألخبلؾية ليؼ، كالتردؼ بدكرىا تجاه ىذه التحديات التي تؾاجو أبشائي

لكل ما يزعف الركابط االجتساعية بيشيؼ، كاف مؽ الزركرؼ التعرؼ عمى أثر استخداـ مؾاقع 

التؾاصل االجتساعي عمى العبلقات األسرية كخاصة في عل انتذار جائحة كؾركنا، كتفعيل دكر 

ذا اإلعبلـ الجديد عمى العبلقات األسرية كحسايتو األفراد مؽ األسرة الفمدظيشية في مؾاجية آثار ى

 .مخاطره

التي بيشت أنو ال يؾجد فركؽ تبعا  لستغير ( 2019)كاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة محتالي 

عمى مدتؾػ العبلقات األسرية الػياب الركحي كالعاطفي بيؽ أفراد عدد مرات الزكاج، كفدرت ذلػ بأف 

الحزؾر الجددؼ حي  يسدػ كل مشيؼ بياتفو في غفمة عسؽ حؾلو، كمؽ أىؼ التأثيرات  األسرة برغؼ

في مجاؿ التربية انذغاؿ اآلباء كاألميات بؾسائل التؾاصل االجتساعي كالذؼ جعميؼ يقرركف في 

صل كاجبيؼ تجاه أبشائيؼ كبشاتيؼ في التربية كالتؾجيو، كفي السقابل انذغل األبشاء كالبشات بؾسائل التؾا

 .ةكقرركا مع كالدييؼ في البر كالظاع

 : تفديخ نتائج الفخضية الخابعة كمشاقذتيا 4.2.5

اللة مدتؾى  عشج إحرائي ة داللة ذات فخكؽ  تؾجج ال  الدكاجي الخضا متؾسظات بيؽ( α>05.) الج 

 مكاف العمسي، السؤىل العسخ، الجشذ،: لستغيخات تعدى  طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى

 .الدكاج سشؾات عجد الدكؽ،
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 الزكاجي الرضا مؿياس عمى إحرائيا   دالة فركؽ  ال يؾجدتبيؽ نتيجة تحميل الفرضية الرابعة أنو 

 دالة الفركؽ  كانت بيشسا ،الزكاج سشؾات عدد الدكؽ، مكاف العمسي، السؤىل العسر،: راتلستغي تعزػ 

 .الزكج لرال  الفركؽ  كجاءت الجشس، رلستغي تعزػ  الزكاجي الرضا مؿياس عمى إحرائيا  

تبيؽ نتيجة تحميل الفرضية الرابعة أنو ال يؾجد فركؽ دالة إحرائيا  عمى مؿياس الرضا الزكاجي 

العسر، السؤىل العمسي، مكاف الدكؽ، عدد سشؾات الزكاج، بيشسا كانت الفركؽ دالة : تعزػ لستغيرات

 .كجاءت الفركؽ لرال  الزكجإحرائيا  عمى مؿياس الرضا الزكاجي تعزػ لستغير الجشس، 

 :الجشذ. أ 

تبيؽ كجؾد فركؽ تبعا لستغير الجشس كجاءت الفركؽ لرال  الزكج كيعشي ذلػ أف األزكاج 

إلقامة حياة أسرية سعيدة،  يايتفقؾف عمى أنو يتؾفر الرصا الزكاجي، ؼيعد الرضا الزكاجي عامبل أساس

، كدليل عؽ مدػ تقبل العبلقة الزكجية كاإلحداس كنؾعا مؽ التفاعل االجتساعي اإليجابي بيؽ الزكجيؽ

بالدعادة كنجاح الزكاج، كيتؾقف مدتؾػ نجاح ىذه العبلقة عمى مدػ مركنة كبل الزكجيؽ، كمدػ تقبمو 

ىذه ديشاميكية لآلخر، ككذا الترؾرات التي قاـ ببشائيا تجاىو، إذ تمعب الترؾرات دكر أساسي في 

ؾاضحة كخاصة في عل انتذار جائحة كؾركنا ىي التي تسكؽ مؽ العبلقة، كاالتراالت الرريحة كال

 .عقد عبلقات زكجية سميسة، كىذا أمر ندبي لدػ األسر

التي بيشت أنو يؾجد فركؽ تبعا  لستغير ( 2020)كاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة عبد هللا 

كالجشدية لكبل الزكجيؽ،  الجشس، كفدرت ذلػ بأف الرضا الزكاجي يداعد عمى اشباع الحاجات الشفدية

مسا يعزز فرص االكتفاء الذاتي كعدـ البح  عؽ بدائل خارج إطار الزكاجية، كالتي غالبا ما تخدش 

 .العفة كتيدـ مشغؾمة الؿيؼ الشبيمة
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 :العسخ. ب 

تبيؽ عدـ كجؾد فركؽ تبعا لستغير العسر كيعشي ذلػ أف الرضا الزكاجي يعد عشررا لبلستقرار 

يذتسل عمى اإلشباع العاطفي كاالجتساعي كاالقترادؼ، كغيرىا مؽ أشكاؿ اإلشباع، األسرؼ  ألنو 

كيتزسؽ مؤشرا إلى أف جسيع احتياجات أفراد األسرة قد تحققت كلؾ جزئيا، كالدليل عمى أىسيتو أف 

عبلقات الزكاج قد تدتسر ألنيا مبشية عمى إشباع عاطفي أك اقترادؼ عمى الرغؼ مؽ الرراعات في 

 .أخرػ في العبلقة الزكجيةجؾانب 

التي بيشت أنو ال يؾجد فركؽ ( 2016عيذة كالتيجاني، )كاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة 

العبلقة الجيدة كالتؾاصل العاطفي اإليجابي بيؽ الزكجيؽ قبل  تبعا  لستغير العسر، كفدرت ذلػ بأف

 .راجع مدتؾػ الرضا الزكاجي بعد االنجاباالنجاب تتشبأ بزيادة مدتؾػ الرضا الزكاجي، بيشسا تشبأت بت

 :السؤىل العمسي. ج 

تبيؽ عدـ كجؾد فركؽ تبعا لستغير السؤىل العمسي كيعشي ذلػ أف األزكاج كالزكجات باختبلؼ 

مؤىبلتيؼ العمسية يؤكدكف عمى تؾافر الرضا الزكاجي الذؼ يعتبر متعدد األبعاد برؾرة تغظي جسيع 

عل انتذار جائحة كؾركنا، فالرضا عشرر  الدية كاألسرية كبرزت فيجؾانب العبلقة الزكاجية كالؾ 

أساسي لبلستقرار األسرؼ ألنو يذتسل عمى اإلشباع العاطفي كاإلشباع االقترادؼ كاإلشباع الشفدي 

كاإلشباع االجتساعي كغيرىا مؽ أشكاؿ اإلشباع كيتزسؽ الرضا مؤشرا عمى أف جسيع احتياجات أفراد 

 .ؾ جزئيااألسرة قد تحققت كل

التي بيشت أنو ال يؾجد فركؽ تبعا  لستغير ( 2014)كاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة عؾدة 

السؤىل العمسي، كفدرت ذلػ بأف الرضا الزكاجي يعتبر محرمة السذاعر كاالتجاىات كالدمؾؾ التي 

تحدد تؾجيات الزكجيؽ في العبلقة الزكاجية كمدػ إشباعيسا لحاجاتيسا كتحؿيقيسا ألىدافيسا مؽ 
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را بالدركر كاالرتياح كتشذأ عشو حالة إيجابية الزكاج كذلػ عمى نحؾ يدتخمص مشو الزكجاف شعؾ 

 .مراحبة لحدؽ التؾعيف إلمكاناتيسا

 :مكاف الدكؽ. د 

تبيؽ عدـ كجؾد فركؽ تبعا لستغير مكاف الدكؽ كيعشي ذلػ أف األزكاج كالزكجات باختبلؼ 

مؽ مكاف سكشيؼ يتفقؾف عمى أنو يتؾفر الرضا الزكاجي، حي  يعسل عمى إشباع الحاجات الستظمبة 

الزكاج بجسيع مدتؾياتيا كأبعادىا لدػ كل مؽ الزكجيؽ بسعشى إشباع الحاجة إلى الجشس كالحاجة إلى 

اإلشباع االقترادؼ كاالجتساعي كالحاجة إلی إشباع غريزة األمؾمة لدػ السرأة كالحاجة إلى األمؽ 

خاصة في عل انتذار كالحاجة إلى الحب كالحاجة إلى التقدير كاالحتراـ كغيرىا مؽ أشكاؿ الحاجات ك 

 . جائحة كؾركنا

التي  (Froyen, et.al, 2013) وآخرين فروين كاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة

بيشت أنو ال يؾجد فركؽ تبعا  لستغير مكاف الدكؽ، كفدرت ذلػ بأف لمرضا الزكاجي أىسية كبيرة في 

حياة اإلنداف حي  أف الرضا في مجاؿ الحياة األسرية كمجاؿ الزكاج مؽ أكثر السجاالت أىسية، كيمييا 

 .الشذاطات التركيحيةالرضا في السجاالت االقترادية، كالدكؽ، كالؾعيفة، كالرداقة، كالرحة، ك 

 :عجد سشؾات الدكاج. ق 

تبيؽ عدـ كجؾد فركؽ تبعا لستغير عدد سشؾات الزكاج كيعشي ذلػ أف األزكاج كالزكجات 

باختبلؼ عدد سشؾات الزكاج يتفقؾف عمى أف ىشاؾ مؤشرات لؾجؾد الرضا الزكاجي، حي  أف الرضا 

الدعادة  ؿكيحدد الرضا الزكاجي مؽ خبل الزكاجي يرتبط بإدراؾ معشى الدعادة لدػ كل مؽ الزكجيؽ

يبغي ،فالدعادة  ىالزكاجية لمزكجيؽ، كالدعادة الزكجية ىدؼ يدعى إليو كل فرد ذكرا كاف أـ انث

الزكجية شعؾر الزكجيؽ كتؾافقيسا كتفاعميسا معا بالدكؽ كالسؾدة كالسحبة كالرحسة مسا يتؾلد لدييسا مؽ 

ذار جائحة كؾركنا، حي  يكؾف كل مشيسا لباسا لآلخر أفكار حدشة نحؾالزكاج خاصة في عل انت
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ؼيدؾد األمؽ كاالستقرار كيتسدػ كل بشرفو كسط أجؾاء يدؾدىا  الؾد كالرعاية كالسحافغة كالتفاعل 

 كالتأثير الستبادؿ مابيؽ الدعادة كالتؾافق كالؾئاـ

فركؽ تبعا  لستغير  التي بيشت أنو ال يؾجد( 2019)كاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة عؾاكدة 

عدد مرات الزكاج، كفدرت ذلػ بأف الرضا كالدعادة الزكجية تعتبر نتائج لؾجؾد التؾافق بيؽ الزكجيؽ، 

كبالتالي فإف ما يؤثر عمى التؾافق سؾاء بالدمب أك باإليجاب يؤثر أيزا عمى كل مؽ الرضا كالدعادة 

 .الزكجية

 : تفديخ نتائج الفخضية الخامدة كمشاقذتيا 5.2.5

اللة مدتؾى  عشج إحرائي ة داللة ذات فخكؽ  تؾجج ال  العاطفي التؾاصل متؾسظات بيؽ( α>05.) الج 

 مكاف العمسي، السؤىل العسخ، الجشذ،: لستغيخات تعدى  طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى

 .الدكاج سشؾات عجد الدكؽ،

 الكمية الدرجة عمى إحرائية داللة ذات فركؽ  ال يؾجدتبيؽ نتيجة تحميل الفرضية الخامدة أنو 

 مكاف العمسي، السؤىل العسر، الجشس، لستغيرات تعزػ  العاطفي التؾاصل لسؿياس الفرعية كالسجاالت

  .الزكاج سشؾات عدد الدكؽ،

 :ذأ. الجش 

أف جسيع األزكاج كالزكجات يؤكدكف كيعشي ذلػ ، كجؾد فركؽ تبعا لستغير الجشسعدـ تبيؽ 

مذاعر متبادلة تجعل كل مؽ الزكجيؽ يذعر ألنو الحب كالعظاء عمى التؾاصل العاطفي، ألنو يؾفر 

تعسل جاىدة عمى تؾفير  الذات كيشعكس ذلػ برؾرة ايجابية عمى الدعادة الزكجية، فالزكجة بتقدير

 فكمسا ارتقى الزكج بيذا الشجاح في العسل كتغيرالحياة الزكجية  الحب كالعاطفة كالجؾ السشاسب لشجاح
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كبأف كراء كل عغيؼ امرأة ذات  كضعو االجتساعي فإف ذلػ يزيد مؽ شعؾر الزكجة بؿيستيا الذاتية

 .الرضا كالدعادة فعالية، كىذا يعسل عمى تعزيز

تبعا  و ال يؾجد فركؽ أن التي بيشت( 2020 الحؾارؼ،) دراسةكاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج 

أساليب التؾاصل العاطفي بيؽ الزكجيؽ مؽ أىؼ الخرائص التي  لستغير الجشس، كفدرت ذلػ بأف

 .تسيز الجساعة الزكاجية عؽ غيرىا مؽ الجساعات الرغيرة

يسي ) بدكف كمسات الغزؿ كاإلعجاب كالتي بيشت أنو ( 2018كسا اتفقت مع دراسة االبرـا

في الزكاج،  غيرةالتفاعل الزكاجي، كتزعف دكافع الة كيختل الستبادؿ بيشيسا، تفتر العبلقات الزكجي

فالسداعبة كالسبلعبة مؽ أساليب التؾاصل ، كيذىب األمؽ كالدكيشة، كيقل االحتراـ الستبادؿ بيؽ الزكجيؽ

التي تؾجو التفاعل الزكاجي كجية إيجابية، كإىساليا يؾجيو كجية سمبية ألف عدـ مبلعبة  العاطفي،

 .كعدـ مداعبتيا، يزايقيا كيثير اشسئزازىا كيؤذييا نفديا   الزكج زكجتو

 :العسخ. ب 

تبيؽ عدـ كجؾد فركؽ تبعا لستغير العسر كيعشي ذلػ أف جسيع األزكاج كالزكجات باختبلؼ 

أعسارىؼ يؤكدكف عمى أىسية تؾفر التؾاصل العاطفي، حي  تعتبر األنذظة السذتركة بيؽ الزكجيؽ 

في البيت كخارج البيت مؽ أساليب التؾاصل العقمي كالعاطفي، فالزكج الذؼ كالؾقت الذؼ يقزيانو معا 

يقزي كقتا مع زكجتو كخاصة في عل انتذار جائحة كؾركنا في أؼ نذاط تركيحي أك إنجاز أؼ 

 . كحبو ليابيا  عسل يذعرىا باىتسامو

التي بيشت أنو ال يؾجد فركؽ تبعا  ( 2016بمعباسي، )كاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة 

لستغير العسر، كفدرت ذلػ بأف مؽ أساليب التؾاصل العاطفي تبادؿ العؾاطف بالمسس كىؾ ما يدسى 

بتبادؿ العؾاطف الجدسية كالسداعبة كالسبلعبة كتبادؿ األحزاف كالؿببلت، كىي أساليب ضركرية في 
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ية التفاعل اإليجابي بيؽ الزكجيؽ، كليا تأثير طيب تشسية مذاعر الحب كالسؾدة كالتعبير عشيا، كفي تشس

 .عمى التؾافق الزكاجي كتساسػ األسرة

 :السؤىل العمسي. ج 

تبيؽ عدـ كجؾد فركؽ تبعا لستغير السؤىل العمسي كيعشي ذلػ أف األزكاج كالزكجات باختبلؼ 

ل العاطفي، ألنو مؤىبلتيؼ العمسية يؤكدكف عمى تؾافر التؾاصل العاطفي حي  تغير أىسية التؾاص

مفتاح الدعادة بيؽ الزكجيؽ، فالعبلقة بيؽ الزكجيؽ كخاصة في عل انتذار جائحة كؾركنا تبدأ قؾية 

دافئة مميئة بالسذاعر الظيبة، كاألحاسيس الجسيمة، كما تمب  أف تفتقر ىذه العبلقة مع مزي الؾقت 

ذكمة ىي أخظر ما يسكؽ أف يريب إلى ىذه العشاصر، كترب  رمادا  ال دؼء ؼيو كال ضياء، كىذه الس

الحياة الزكجية، كُيحدث في صرحيا تردُّعات كشرخا ، كعمى الزكجيؽ إعظاء ىذه السذكمة كل 

 .االىتساـ لمتغمب عمييا

التي بيشت أنو ال يؾجد فركؽ تبعا  ( 2016بمعباسي، )كاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة دراسة 

بأف تؾفر التؾاصل العاطفي يغير مؽ خبلؿ الحدي  بيؽ لستغير السؤىل العمسي، كفدرت ذلػ 

الزكجيؽ عؽ مذاعرىسا تجاه بعزيسا بعزا بأريحية، فاالمتشاع عؽ التعبير عؽ مذاعر الحب 

اإليجابية بيؽ الزكجيؽ كمذاعر الرغبة، كحتى مذاعر الحزف كالغزب، يؤدؼ إلى الترمب كالبركد 

التغاضي كذلػ عؽ تبادؿ السدح كالثشاء بيؽ الظرفيؽ مؽ كبالتالي انييار العبلقة الزكجية، ال يجب 

 . كقت إلى آخر، كليس بدافع الشفاؽ كإحداسو بالرضا كالقبؾؿ

 :مكاف الدكؽ. د 

تبيؽ عدـ كجؾد فركؽ تبعا لستغير مكاف الدكؽ كيعشي ذلػ أف األزكاج كالزكجات باختبلؼ 

اطفة عبلقة متبادلة بيؽ الزكجيؽ، فالزكج مكاف سكشيؼ يتفقؾف عمى أنو يتؾفر التؾاصل العاطفي، فالع

يحرص عمى أف يذعر زكجتو بحبو ليا، كعمى الزكجة أف تبادلو ىذه السذاعر الظيبة، كتعمؽ لو عؽ 
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سحر عمى حياة الزكجيؽ، فيي  -الرادقة-حبيا إياه كإخبلصيا ككفائيا لو في كل كقت، كلمعاطفة 

كؾركنا، كتجعل البيت الرغير جشة يدعد فييا تحؾؿ الرعب سيبل  خاصة في عل انتذار جائحة 

ا السرأة الذكية، كالكمسة الظيبة أيدر ىذه الظرؽ   .الزكجاف كاألبشاء، كليذه العاطفة طرؽ تعرفيا جيد 

يسي، )كاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة  التي بيشت أنو ال يؾجد فركؽ تبعا  ( 2018االبرـا

لحياة الزكجية بكل جؾانبيا تفاعل بيؽ الزكجيؽ، كيجب أف لستغير مكاف الدكؽ، كفدرت ذلػ بأف ا

يكؾف كبلىسا إيجابيِّا في تفاعمو مع اآلخر، سؾاء أكاف ىذا التفاعل في أمر معشؾؼ كإبداء مذاعر 

 .الحب كالسؾدة، أك كاف ماديِّا كتبادؿ الستعة الجشدية

 :عجد سشؾات الدكاج. ق 

ت الزكاج كيعشي ذلػ أف األزكاج كالزكجات تبيؽ عدـ كجؾد فركؽ تبعا لستغير عدد سشؾا

باختبلؼ عدد سشؾات الزكاج يتفقؾف عمى أنو يتؾفر التؾاصل العاطفي، حي  أف العاطفة عبلقة متبادلة 

بيؽ الزكجيؽ، فالزكج يحرص عمى أف يذعر زكجتو بحبو ليا، كعمى الزكجة أف تبادلو ىذه السذاعر 

سحر عمى  -الرادقة-ككفائيا لو في كل كقت، كلمعاطفة  الظيبة، كتعمؽ لو عؽ حبيا إياه كإخبلصيا

حياة الزكجيؽ، فيي تحؾؿ الرعب سيبل ، كتجعل البيت الرغير جشة يدعد فييا الزكجاف كاألبشاء، 

ا السرأة الذكية، كالكمسة الظيبة أيدر ىذه الظرؽ   .كليذه العاطفة طرؽ تعرفيا جيد 

التي بيشت أنو ال يؾجد فركؽ تبعا  لستغير ( 2019، اليؾارؼ )كاتفقت ىذه الشتيجة مع نتائج دراسة 

عمى زكجتو، كال يجؾز أف تشذغل عشيا أك تفرِّط فييا،  ا  عدد مرات الزكاج، كفدرت ذلػ بأف لمزكج حقؾق

حتى لؾ كاف ذلػ مؽ أجل أبشائو، فعمييا أف تؾزِّع جيدىا بيؽ زكجيا كأكالدىا، كسا ال يجؾز ليا أف 

ر في التزيؽ لزك  كإف انذغاؿ السرأة عؽ زكجيا بحجة الؿياـ بذئؾف السشزؿ أك . جيا بحجَّة األبشاءُتَقرِّ

األكالد ليس عذر ا ليا، فقد يدفع ىذا اإلىساؿ الزكج إلى الفرار مؽ السشزؿ، كالبح  عؽ مكاف آخر يجد 
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ئسيؼ في ؼيو األنس السفقؾد كالراحة السرجؾة، بل قد يقع بعض األزكاج مسؽ ضعف إيسانيؼ كَفَتَرْت عزا

 .بعض الرذائل الخمؿية مؽ جراء ىذا اإلىساؿ، فمتتِق الزكجة ربيا في زكجيا

 التؾصيات كالسقتخحات:

 :التؾصيات: أكالا 

إعداد برامج تؾعية متكاممة تدتيدؼ األزكاج لتؾعيتيؼ بسخاطر اإلدماف عمى مؾاقع التؾاصل  .1

 .كعمى األسرة ككل االجتساعي كتؾضي  اآلثار الدمبية الشفدية كاالجتساعية عمييؼ

رفع مدتؾػ بتشفيذ برامج إرشادية عبلجية متخررة تدتشد إلى األساليب اإلرشادية الحديثة تيتؼ  .2

 .الرضا الزكاجي لدػ األزكاج

االىتساـ بتشغيؼ الدكرات الستخررة لمسقبميؽ عمى الزكاج كلمستزكجيؽ لتحديؽ مدتؾػ التؾاصل  .3

 .شاء عبلقات زكجية سعيدة كمدتقرة كالسحافغة عميياالعاطفي لدييؼ كالعسل عمى مداعدتيؼ عمى ب

نذر الؾعي بأىسية التساسػ األسرؼ كالحرص عمى الجمؾس كالحؾار العائمي كترشيد استخداـ  .4

 .العاطفي كالرضا الزكاجيمؾاقع التؾاصل االجتساعي حتى ال يؤثر عمى التؾاصل 

 :السقتخحات: ثانياا 

مؽ السدمشيؽ عمى االنترنت كربظيا بستغيرات مختمفة عؽ إجراء السزيد مؽ الدراسات عمى عيشات  .1

 .الستغيرات التي استخدمت في الدراسة الحالية

إجراء السزيد مؽ الدراسات السدتقبمية التي تيتؼ بدراسة متغيرات كسيظة أخرػ تؤثر عمى الرضا  .2

 .الزكاجي كالتؾاصل العاطفي لدػ عيشة مؽ األزكاج
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 كاألجشبية العخبية كالسخاجع السرادر

 العخبية السخاجع: أكالا 

يسي،  بعض ضؾء يف األردنيات الشداء لدػ الزكاجي كالتؾافق العاطفي التعبير.(2018) .أسساء اإلبرـا

 .205-187(:37)1 السجمد ،لمجراسات التخبية مجمة ،الديسؾغراؼية الستغيرات

 مرکزديبؾنؾ: عساف، ناجحة لحياة الدكاج عمى السقبميؽ دليل (.2015) .المظيف عبد أحسد أسعد، أبؾ

 .التفكير لتعميؼ

 الفكر دار ةمؤسد :عساف ،األسخية تالكالسذك تالعالقا .(2011) .مشاؿ كخزر، ،نادية سكيشة، أبؾ

 .كالشذر لمظباعة

دكر كسائل التؾاصل االجتساعي في التؾافق الشفدي كاالجتساعي لدػ  .(2021)، أريج.أبؾ عجسية

، مجمة جامعة القدس (19عيشة مؽ الفمدظيشييؽ في مرحمة أزمة فايركس كؾركنا )كؾفيد 

 .14-2(:35)12السفتؾحة لؤلبحاث كالدراسات الشفدية كالتربؾية، 

 مجمة،الزكجيؽ بيؽ الزكاجي التؾافق تحديؽ في بالؾاقع شاداالر  فاعمية(.2008.) سسيرة غزالة، بؾأ

 .370 -333(: 18)2 ،نفدية دراسات

 السؤذيؾعالقتو الدكاجي التؾاصل السدتؾى  العامالت الدكجات تقجيخات. (2009).دمحم نؾر مدام ، أبؾ

 إربد، اليرمؾؾ، جامعة التربية، كمية ،(مشذؾرة غير ماجدتير رسالة) ،الدكاجي بالخضا

 .األردف

 مؾقع عمى دمافالا جبلع في سمؾكي معرفي إرشادؼ برنامج فاعمية.(2016) .ياسرة ىدركس، أبؾ

 كالجراسات لمبحؾث الدرقاء مجمة ،السراىقات مؽ عيشة لدػ" بؾؾ الؽيس" جتساعيإلا التؾاصل

 .130-114(:16)3 ،ندانيةإل ا
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 الشفدية البحؾث في الكياس ألدكات الديكؾمتخية الخرائص(. 2006. )دمحم الديد ىذاـ، أبؾ

 .سعؾد السمػ جامعة التربية، كمية: الرياض ،SPSS باستخجاـ كالتخبؾية

 عالقتياك  "أنسؾذجا بؾؾ الفيذ"جتساعياال التؾاصل مؾاقع ستخجاـا.(2017) .الدبلـ عبد االشيب،

 الؾادؼ، لخزر، حسة الذييد جامعة ،(مشذؾرة غير ماجدتير رسالة) ،جتساعيةالا بالتشذئة

 .الجزائر

 هللا، راـ الفمدظيشي، السحمي الحكؼ كزارة مشذؾرات ،البمجية عؽ تعخيفية نذخة(.2020. )طؾلكـر بمدية

 .فمدظيؽ

 غير دكتؾراة أطركحة) ،الدكاجية الحياة بجؾدة كعالقتو تراؿاإل  أنساط. (2018) .نادية ،يبمعباس

 .الجزائر كىراف، جامعة ،(مشذؾرة

 جتساعيالالتؾاصال شبكة عمى باإلجماف الشخجدية مدتؾى  ةالقع(. 2016. )سعاد جديدؼ، بؽ

-خيزر دمحم جامعة ،(مشذؾرة غير ماجدتير رسالة) ،الجدائخي  السخاىق لجى"بؾؾ الفيذ"

 .الجزائر ،بدكر

 عؽ البحث في رغبتيا كمجى السخأة عشج العاطفي الدكجي الحخماف بيؽ ةالقلعا(.2014. )عبير الترؾ،

 مشذؾرة، غير ماجدتير رسالة)الغخبية الزفة في الدكجية إطار خارج بجيمة عاطفية قاتالع

 .فمدظيؽ ،(ديس أبؾ) القدس جامعة ،(القدس جامعة

 كعدد الزكاج سشؾات كعدد العاطفي بالتؾاصل كعبلقتو الزكاجي لرضاا.(2016) .نادية جاف،

 .136-114:(5)9 ،الستخررة التخبؾية الجكلية السجمة ،لؤلبشاء العسرية األبشاءكالسرحمة
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 االجتساعية الكيؼ بسشغؾمة كعالقتو االجتساعي التؾاصل مؾاقع دمافإ(.2016. )ىيثؼ جؾدة،

 رأس نغخية اطار في مقارنة دراسة: كالدعؾدي السرخي  الجامعي الذباب لجى كاألخالقية

 .مرر القاىرة، الزقازيق، جامعو ،(مشذؾرة غير ماجدتير رسالة) ،الساؿ

 دراسة: الدكجية ياةلحا عؽ الخضا عمى بؾؾ الفيذ استخجاـ تأثيخ ،(2016) رضؾة، الحديشي،

 .165-145(: 1)49 اإلعبلمية، البحؾث مجمة ،ميجانية

 التؾافق في الزكجيؽ بيؽ االتراؿ كأشكاؿ الذخرية دساتلالتشبؤية لقدرةا(.2020. )آمشة الحؾارؼ،

 .169-147(:14) 1الخميل، جامعة ،لمبحؾث الخميل جامعة مجمة ،األسرؼ 

يؼ، مفيد، حؾاشيؽ،  باإلدماف السدركؾعبلقتيسا االجتساعي كالدعؼ االنفعالي التعبير(.2018. )جؾاد كإبرـا

 .280-260(: 3)4األردف، عساف، ،التخبؾية العمـؾ مجمة ،الؽيدبؾؾ عمى

يؼ، بارزاف، خالد،  طمبة لجى الفيدبؾؾ عمى االدماف لعالج ارشادي بخنامج اثخ(. 2014.)عسر كإبرـا

 بغداد، أربيل، جامعة مشذؾرة، غير ماجدتير رسالة ،أربيل مجيشة بسخكد االعجادية السخحمة

 .العراؽ

 عمى ميجانية دراسة: الدكاجي بالتؾافق كعالقتيا االجتساعية العؾامل بعض(.2017. )سعؾد الخثبلف،

 ،(مشذؾرة غير ماجدتير رسالة) الخياض مجيشة في الستؾسظة السخحمة معمسات مؽ عيشة

 .الدعؾدية الرياض، سعؾد، السمػ جامعة

 عالية األميرة كمية في الكتب بيع مركز: عساف. العمسي االبحث ساليبأ. (2007) .عسر الخرابذة،

 .الجامعية

 لجى الدكاجي بالخضا مشبئة كستغيخات كالتدامح الحات تقجيخ. (2014).أحسد أركػ  الداغر،

 .سؾريا دمذق، جامعة التربية، كمية ،(مشذؾرة غير ماجدتير رسالة) ،حجيثا عيشةمشالستدكجيؽ
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 ،األردف في ميدانية دراسة: الزكجية الدعادة في الزكج بأىل العبلقة أثر(.2015).عمي نديسة داككد،

 .132-116(:16)1 ،الشفذ كعمؼ لمتخبية العخبية الجامعات اتحاد مجمة

 عساف،،التخبية مجمة ،العربي العالؼ في االجتساعي التؾاصل مؾاقع استخداـ.(2009).زاىر راضي،

 .72-54(: 10) 15 ،األردف

 لجى الجراسي كالتحريل بالتؾاصل كعالقتو اإلنتخنت إدماف.(2014).ناصر بؽ عمي بشت أمل الزيدؼ،

 .عساف نزكػ، جامعة العمؾمؾاآلداب، كمية ،(مشذؾرة ماجدتير رسالة)ندكى  جامعة طمبة

 لمشذر الكتاب عالؼ: مرر القاىرة،،األسخة كاستقخار دكاجيال التؾافق(.2005).دمحم سشاء يساف،مس

 .كالظباعة

 لمشذر الفكر دار: سؾريا دمذق، ،الدكجية لمحياة التأىيمية الجكرة. (2010. )خير دمحم الذعاؿ،

 .كالتؾزيع

 فيدبؾؾ االجتساعية العالقات عمى االجتساعي التؾاصل مؾاقع استخجاـ اثخ(. 2011.)حشاف ،الذيرؼ 

 العربية السسمكة جدة، العزيز، عبد السمػ جامعو( مشذؾرة غير ماجدتير رسالة) اا نسؾذج كتؾيتخ

 .الدعؾدية

تؾعيف شبكات التؾاصل االجتساعي في تشسية السيارات الحياتية لدػ طمبة الثانؾية مؽ كجية  (.2018فراج ) ،الذيرؼ 

 .488-430(،  2) 3،  كالشفدية السجمة الجكلية لمجراسات التخبؾيةنغر الظبلب كالسعمسيؽ ، 

 لدػ البلعقبلنية باألفكار كعبلقتو العاطفي ؿاالنفرا .(2018) .ـبة الرحسؽ، كعبد عسر، الذؾاشرة،

 .140-122: (14)3 ،األردف عساف، ،التخبؾية العمـؾ في األردنية السجمة ،الستزكجيؽ

: األردف عساف، ،كالتظبيقات كالؾسائل السفاليؼ الججيج االعالـ ،(2008) مرظفى، عباس ،صادؽ

 .كالتؾزيع لمشذر الذركؽ  دار
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 بعض ضؾء في الشفدية الرحة جؾانب بعض عمى كأثخه الدكاجي االخض (.2016. )ماىر صبرؼ،

 السكخمة مكة مشظقة في الستدكجات مؽ عيشة لجى كاالجتساعية الجيسؾغخافية الستغيخات

 .الدعؾدية الرياض، ؼيرل، السمػ جامعة ،(مشذؾرة غير ماجدتير رسالة)

 مع التآلؽية،التعامل) بأبعاده الزكاجي بالرضا تراؿإلا عبلقة(.2014.)سسير كعسامرة، دمحم، طعبمي،

 العمؾـ مجمة ،بالؾادؼ الجامعي بالسركز ميدانية دراسة( الجشدي السالية،الرضا الخبلفات

 .196-187(:15) العدد ،(10)15 ،جتساعيةإلكا اإلندانية

 كعبلقتو الثانية لمسرة الستزكجات لدػ الزكاجي االرض .(2011) .دمحم كالذريف، الرؤكؼ، عبد الظبلع،

 الجراسات سمدمة: اإلسالمية الجامعة مجمة ،غزة محافغات في الستغيرات ببعض

 .276-239:  (19)1 .فمدظيؽ ،غزة،اإلندانية

 شبكةالتؾاصل مدتخجمي، لجى السذبعة الشفدية الحاجات. (2015. )جسيل إسبلـ الظيراكؼ،

 التربية، ة، كمي(مشذؾرة غير ماجدتير رسالة) الجامعات طمبة مؽ بؾؾ الفيذ جتساعيإلا

 .فمدظيؽ ،غزة اإلسبلمية، الجامعة

)رسالة  الجامعة البالكيؼ لجى ط عمىكأثخىا  االجتساعيشبكات التؾاصل . (2014) .الظيارة، فيد

 كمية السمػ خالد العدكرية، الدعؾدية. ماجدتير غير مشذؾرة(،

 اكلؾيات تختيب في العخاقية لمفزائيات االجتساعي التؾاصل مؾاقع دكر ،(2011) فاضل، عباس،

 .244-122( :10)41 العراؽ، بغداد، اإلعبلمي، الباح  مجمة ،الجسيؾر

 .كالتؾزيع لمشذر الفبلح مكتبة: الكؾيت ،كالحياة األسخية البيئة سيكؾلؾجية.(2016).سعد الرحسؽ، عبد

 السجمة ،الفمدظيشييؽ ناثاال ك  الحكؾر مؽ عيشة لجى الدكاجي التؾافق (.2020. )تيدير هللا، عبد

 .77-62(: 6)2فمدظيؽ ديس، أبؾ القدس، العمسي، جامعة لمشذر العربية
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 تؾاصلالت مياراشبكات التؾاصل اإلجتساعي يعجد  استخجاـ ثخأ. (2014) .عبد السشعؼ، دمحم، كآخركف 

، (رسالة ماجدتير غير مشذؾرة)فيرل  السمػ جامعة طمبة لجى بالؾحجةالشفدية كالذعؾر

 جامعة الرياض، الدعؾدية.

يؼ عفراء لعبيدؼ،ا  الظمبة لدػ الستغيرات بعض ضؾء في العاطفي الظبلؽ .(2015) .خميل إبرـا

 لخزر، حسة الذييد جامعة ،جتساعيةإلا كالبحؾث الجراسات مجمة ،بغداد في الستزكجيؽ

 .250-125: (13)22 ،الجزائر الؾادؼ،

 تظبيكية نساذج كالتؾاصل االبانة في غيالمف يخغ التؾاصل (.2020. )أحسد هللا، كعبد ميدؼ، عرار،

 .فمدظيؽ هللا، راـ زيت، بير جامعة ،(مشذؾرة غير ماجدتير رسالة) كمية كمقؾالت

 ،الفمدظيشييؽ السخاىقيؽ لجى كتئابإل كا بالقمق كعالقتو اإلنتخنت إدماف (.2016. )جابر العزايزة،

 .فمدظيؽ غزة، األزىر، جامعة ،(مشذؾرة غير ماجدتير رسالة)

 تالميح عمى ميجانية دراسة الجراسي بالتؾافق قتوالكع األسخة داخل تراؿإل ا(. 2015. )مركػ  عسارة،

 الجزائر بكدرة، خزير دمحم جامعة ،(مشذؾرة غير ماجدتير رسالة) بكدخة ثانؾي  األكلى الدشة

 في حجيثاا  الستدكجات لجى الدكاجي بالخضا كعالقتيا الدكاجية تالسيارا (.2019. )نداء عؾاكدة،

 هللا، راـ السفتؾحة، القدس جامعة ،(مشذؾرة غير ماجدتير )رسالة كالبيخة هللا راـ محافغة

 .فمدظيؽ

يؼ ياسسيؽ عؾدة،  الشفدية العؾامل بعض بو تتشبأ كسا الدكجات لجى الدكاجي الخضا. (2014) .إبرـا

 عساف جامعة اآلداب، كمية ،(مشذؾرة غير ماجدتير رسالة) ،كالجيسغخافية جتساعيةإلكا

 .األردف األىمية،

 .نساءاالجتساعياال كتب مشذؾرات: الكؾيت ،الدكجية السذكالت حل ميارات ،(2016. )كداد العيدى،
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 لدػ الحياة عؽ كالرضا الزكجيؽ بيؽ العاطفي عاالشبا (.2016. )طاىر كالتيجاني، عمة، عيذة،

 ،جتساعيةإلكا اإلندانية العمـؾ مجمة ،األسرؼ  االرشاد في ميدانية دراسة العالي التعميؼ أساتذة

 .42-13(: 2)26 الجزائر، األغؾاط،

 مؽ تحميمية دراسة الزكاجي بالتؾافق كعبلقتو الؾجداني ءالذكا (.2018. )صميحة كالقص، شريفة، غذفة،

 الجزائر، ، سظيف،البذخية السؾارد تشسية في البحث كحجة مجمة ،الشفدية الرحة مشغؾر

2(9 :)95-117. 

بة مجتساعي عمى تشسية الؾعي الدياسي لجى الظإلمؾاقع التؾاصل ا ختأثي .(2014) .غزاؿ، مريؼ

 ، الجزائر.كرقمة –قاصدؼ مرباح  ةجامع (رسالة ماجدتير غير مشذؾرة) ؽيالجامعي

 .كالتؾزيع لمشذر الفكر دار: األردف ،ف، عسااألسخي  الشفذ ؼعم .(2009) .الديؽ عبلء الكفافي،

 مؽ ػػشةيع لػػجى الدكاجي بالتؾافػػػػػق قتوالكع الفيدبؾؾ عمػى دمػافإلا ،(2019) خؾلة، محتالي،

 ،ؾاقػيبالػػ أـ ،مييػدؼ بػؽ العربػي جامػعة( مشذؾرة غير ماجدتير رسالة) بسػجيشة زكاجأل ا

 .الجزائر

يؼ كساؿ مرسي،  .لمجامعات الشذر دار: مرر القاىرة، ،األسخي  كالتؾافق ةاألسخ  .(2008. )إبرـا

(.التأثيرات الدمبية الستخداـ شبكات التؾاصل االجتساعي عمى السراىقيؽ : 2019السغارؼ ،أحسد)

مجمة جامعة الشجاح لألبحاث )العمؾـ دراسة تظبيؿية عمى عيشة مؽ طمبة السرحمة الثانؾية ، 

 .63-33(، 12)33االندانية(

 كتحديشالخضا الدكاجية الشداعات مؽ التقميل في إرشادي بخنامج فاعمية.(2010).كامل آالء الشادؼ،

 الجامعة ،(مشذؾرة غير ماجدتير رسالة)دنياتاألر  الدكجات مؽ عيشة لجى الدكاجي كالتكيف

 .األردف الزرقاء، الياشسية،
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كاإلشباعات  فيدبؾؾلمػ الجامعات األردنيةالعامالت في الستدكجات  اسػتخجاـ.(2012).نجادات، عمي 

 ،)رسالة ماجدتير غير مشذؾرة("عمى عيشة مؽ جامعة اليخمؾؾ "دراسة مدحية الستحققة مشو

 عساف، األردف. جامعة اليرمؾؾ،

 السخحمة بالط لجى جتساعياالك  الشفدي بالتؾافق قتوالكع نتخنتال ا فإدما (.2011. )سمظاف ىدبة،

 األمشية، لمعمـؾ العربية نايف جامعة ،(مشذؾرة غير ماجدتير رسالة) الخياض بسجيشة الثانؾية

 .الدعؾدية الرياض،

 السختمط الرؼ األزكاج مؽ عيشة لجى تراالألسخي إل كا الدكاجي قالتؾاف (.2019. )آالء اليؾارؼ،

 .فمدظيؽ غزة، اإلسبلمية، الجامعة ،(مشذؾرة غير ماجدتير رسالة) نؾعية دراسة"

 في كالرضا التؾافق كبيؽ الزكاج مؽ التؾقعات تحقيق بيؽ ةالعبلق (.2015. )أالء كحسيدة، ،صال  كتد،

 القدس، ،الجسيةمجمة ،الغربية الزفة جشؾب في الفمدظيشييؽ األزكاج لدػ الزكجية الحياة

 .146-127(: 2)19فمدظيؽ،

 األزكاج لدػ كالدراسي االقترادؼ الركحيةبالسدتؾػ  الحياة عؽ الرضا طارتبا (.2018. )صبلح كتد،

 هللا، راـ ،كالجراسات لألبحاث فمدظيؽ امعةج مجمة ،الغربية الزفة شؾبج في الفمدظيشييؽ

 .34-12( :8)2فمدظيؽ

 كمية مجمة ،التربؾييؽ السرشديؽ لدػ الشفدية بالسركنة كعبلقتو الزكاجي االرض .(2018) .رىف كطشية،

 .32-15(:1)38 ،العراؽ بابل، ،كاإلندانية التخبؾية لمعمـؾ األساسية التخبية

 بغداد، ،تكخيت جامعة ةمجم ،الجامعة طمبة لدػ الدراسي قالتؾاف (.2010. )أسعد صاحب كيس،

 .38-17( :30) 6 العراؽ،

 لجى الشفدية ضظخاباتإلاب قتياالكع جتساعيالا التؾاصل شبكات فإدما (.2016) .بدسة يؾنس،

 .فمدظيؽ غزة، األزىر، جامعة ،(مشذؾرة غير ماجدتير رسالة) غدة افغةفيسح امعةلجا طمبة
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 السالحق

راسة قبل التحكيؼأدكات          . أ  الج 

 قائسة السحكسيؽ  . ب

راسة أدكات  . ت  (الغاىخي  الرجؽ) التحكيؼ بعج الج 
راسة أدكات  . ث  الديكؾمتخية الخرائص فحص إجخاء بعج الج 
 كتاب تدييل ميسة . ج
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راسة أدكات (:أ) سمحقلا  التحكيؼ قبل الج 
     السفتؾحة القجس جامعة

  العمسي كالبحث العميا الجراسات عسادة
/كتؾر ............................................جاألستاذ الحزخة   .ةالسحتـخ

 ،كبعجطيبة تحية 

 ماجدتيخ رسالة مكياس تحكيؼ: السؾضؾع

 الشفدي اإلرشاد في الساجدتير درجة عمى الحرؾؿ متظمبات الستكساؿ بدراسة الباحثة تقـؾ

 العاطفي كالتؾاصل الدكاجي الخضا بيؽ كسيط كستغيخ بؾؾ الفيذ عمى اإلدماف": بعشؾاف كالتربؾؼ 

 "كخكنا جائحة عل في طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى

 آرائكؼ إلبداء إليكؼ أتؾجو فإنشي السجاؿ، ىذا في كاالىتساـ كالدراية العمؼ أىل مؽ كشتؼ كلسا

 كضعت ما لؿياس مشاسبتيا حي  مؽ الحالية، الدراسة مقاييس فقرات تحكيؼ في الؿيسة كمبلحغاتكؼ

 أجل مؽ مشاسبا ، تركنو مقترح تعديل أؼ كإضافة المغؾية، صياغتيا كسبلمة الفقرات ككضؾح لؿياسو،

 .الدراسة أىداؼ لتحقيق السشاسبة بالرؾرة األداتيؽ ىاتيؽ إخراج

 مع بالغ شكخي كتقجيخي،
 الشبي عبج أالء :باحثةال

 . حدشي عؾضد إشخاؼ: أ.ب  
 

 :يمي ما لحزرتكؼ مرفق
 تعخيفات مفيـؾ السكياس -
 مقاييذ الجراسة  -

 
 تفزمؾا بقبؾؿ فائق االحتخاـ كالتقجيخ
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 :بيانات السحكؼ

 التخرص الختبة العمسية الجامعة اسؼ السحكؼ

    

  
 "بؾؾ الفيذ" عمى اإلدماف مكياس -أكالا 

 : بؾؾ الفيذ عمى اإلدماف

 ،(بؾؾ الؽيس )جتساعيإلا التؾاصل لسؾقع السظؾؿ ستخداـإلا بأنو "بؾؾ الؽيس" إدماف يعرؼ

 مع يتعارض بذكل ؼيو، لئلبحار طؾيمة ساعات كقزاء ،تركو عمى القدرة كعدـ عميو، عتياداإل لدرجة

 عمى يؤثر الذؼ األمر مزاجو  كتغير الفرد عزلة إلى يؤدؼ مسا القرارات  تخاذإك  اليؾمية، السياـ أداء

 يحرل التي بالدرجة الدراسة ىذه في إجرائيا بؾؾ الؽيس إدماف كيقاس. جتساعيةاإلك  سريةاأل عبلقاتو

 ".بؾؾ الؽيس" عمى دمافإلا مؿياس عمى العيشة أفراد مؽ فرد كل عمييا

 جتساعياإل التؾاصل مؾقع استعساؿ عمى االعتسادية) بأنو (Andreassen,2012) كعرفو

 عؽ التؾقف السدمؽ يدتظيع ال بحي  ،اليـؾ في ساعات ثبلث يتجاكز عديدة لداعات "بؾؾ الؽيس"

 بحي " بؾؾ الؽيس" إلدماف أعراض كجؾد إلى كتذير ،ستسراراإل في السمحة بالرغبة لذعؾره ستعساؿاإل

 (.كالكحؾؿ السخدرات إدماف أعراض كبير حد إلى تذبو

 الؽيس" عمى اإلدماف تذخيص في مؾضؾعية كأداة  استخدامو بيدؼ السؿياس ىذا تظؾير سيتؼ

 ء  كبشا (2019 ،محتالي) دراسة في" بؾؾ الؽيس" عمى اإلدماف بسؿياس ستعانةكباإل األزكاج، لدػ "بؾؾ

( 38) األكلية صؾرتو في السؿياس شسل كقد. األكلية صؾرتو في السؿياس فقرات صيغت ذلػ عمى

 كتتراكح ،"بؾؾ الؽيس" عمى اإلدماف كجؾد عمى تدؿ سمبي اتجاه ذات السؿياس فقرات كجسيع فقرة،

 الزكجة أك الزكج قبل مؽ جابةاإل كيتؼ أبعاد، يؾجد كال كاحدة درجة كالسؿياس( 180-35) بيؽ العبلمة
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 عبلمة اعتبرتك ( اطبلقا نادرا، احيانا، غالبا، دائسا،): التالي مؽ كاحد ختيارإب السؿياس فقرات عمى

 .الحالية بالدراسة كيذترؾ ،"بؾؾ الؽيس" عمى مدمشا يعد امشي عمىأ  عمى يحرل فسؽ،( 90) القظع

 
 بؾؾ الفيذ عمى اإلدماف مكياس

التعجيل 
السقتخح إف 

 كجج

 الخقؼ الفقخة مالئسة الفقخة  صياغة الفقخة
غيخ 

 مشاسبة
غيخ  مشاسبة

 مالئسة
 مالئسة

 1 "الؽيدبؾؾ"عمى  أكقاتيأقزي معغؼ      

بالكآبة ك اليـؾ الذؼ ال اترف  ؼيو الؽيدبؾؾ أشعر      
 عادؼبأنو غير 

2 

 3 .دبؾؾيالؽ كأنا أستخدـ أشعر بالراحة     

عمى الؽيدبؾؾ تغيرت عاداتي  امشذ أف فتحت حداب     
 .كىؾاياتي

4

5 .قزيو عمى الؽيدبؾؾأ عشدما  أكقاتيأفزل      

 متربل  عشدما أكؾف  حاالتينشي في أفزل أ شعر أ     
 .بالؽيدبؾؾ

6 

 7 .الؽيدبؾؾ في كل مكاف كليس في البيت فقطستخدـ أ     

فذمت في تقميل عدد الداعات التي أمزييا عمى      
 الؽيدبؾؾ.

8 

عمى مع األصدقاءشعر بالدعادة عشدما أقـؾ بالدردشة أ     
 .دبؾؾيالؽ

9 

أتؾاجد عمى الؽيدبؾؾ لفترات طؾيمة دكف أىداؼ      
 محددة.

11 

 11 قدريا  عؽ الؽيدبؾؾ. أشعر بالزيق كمسا انقظعت     

 12 ا .يذعرني الؽيدبؾؾ بأنشي لدت كحيد     

 13 أفقد ؾيسة الؾقت أثشاء إستخدامي لمؽيدبؾؾ.     

 14 .ىتؼ بكل جديد تظرحو شركة ؼيدبؾؾ أ      

ألجأ لمدردشة مع األصدقاء عمى الؽيدبؾؾ لمتخمص      
 مؽ األرؽ.

15 

 أشعر بأنشي فقدت الؽيدبؾؾ ب إترالي تعذرذا إ     
 .لعالؼا تؾاصمي مع

16 

ستخداـ الؽيدبؾؾ أصاب إفكر في التؾقف عؽ ا أعشدم     
 القمق كاالضظراب.بحالة مؽ 

17 

عمى  كقتا   أقِض  طؾاؿ اليـؾ اذا لؼ بالزيقشعر أ     
 .الؽيدبؾؾ

18 

 متربل  ف الؾقت يسر سريعا عشدما أكؾف أشعر أ     
 .بالؽيدبؾؾ

19 

شيء أقـؾ بو ىؾ تفقد أكؿ ستيقع مؽ الشـؾ أعشدما      
 ".الؽيدبؾؾ"

21 
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ستخداـ إمؽ  يشعر بالتعاسة عشدما تسشعشي عركفأ     
 الؽيدبؾؾ

21 

22 .لؽيدبؾؾا اقمبنا أك كانرت ألصدقائي تشاكؿ الظعاـ أ     

23 .في حياتي الذخرية ا  ف الؽيدبؾؾ ميؼ جدأأرػ      

 عمىحدث ي ؼيسا أفكرشدما أكؾف في الخارج ع     
 .الؽيدبؾؾ

24

25 .ني أصبحت مؽ مدمشي الؽيدبؾؾأيتيسشي أصدقائي ب     

بدبب الغييرة كأصحؾ  في ساعات ،تأخر في الشـؾ أ     
 . الؽيدبؾؾ

26

بدبب  العبلقات اإلجتساعيةخدرت الكثير مؽ      
 .الؽيدبؾؾ

27

28 أغادر السشزؿ.عشدما كالذؾؽ لمؽيدبؾؾ شعر بالميفة أ     

29 أتابع تعميقات األصدقاء عمى مشذؾراتي كأعقب عمييا.     

أستخدـ الؽيدبؾؾ لميركب مؽ السذكبلت الزكجية      
 كالعائمية.

31

31 أصب  الؽيدبؾؾ جزءا  مؽ حياتي .     

32 أعتقد أف الحياة بدكف الؽيدبؾؾ مسمة .     

أتابع عركض التدؾؽ كاألخبار السختمفة  عبر      
 الؽيدبؾؾ بإستسرار.

33

دبب بجتساعية خدرت الكثير مؽ العبلقات اال     
 .الؽيدبؾؾ

34

التي أحبيا مع أصدقائي عمى  األشياءأشارؾ      
 .الؽيدبؾؾ

35

أشعر بإرتياح أكثر عمى الؽيدبؾؾ مقارنة بالؾاقع الذؼ      
 .أعيذو

36

 . السشزؿ مؽ كالخركج لمتشزه كبديل الؽيدبؾؾ الى ألجا     
 

37

 الؾقت قتل عمى معيؽ خير الؽيدبؾؾ أف رػ أ     
 . الؾاقع مؽ كالتخمص

 

38 

 

 مكياس الخضا الدكاجي -ثانياا 

 كأبعادىا مدتؾياتيا بجسيع الزكاج مؽ الستؾقعة الحاجات إشباع" بأنو كيعرؼ :الدكاجي الخضا

 االقترادؼ، اإلشباع إلى كالحاجة الجشس، إلى الحاجة إشباع بسعشى الزكجيؽ  مؽ كل لدػ

 كاالحتراـ كالتقدير الحب، إلى كالحاجة األماف، إلى كالحاجة السرأة  عشد األمؾمة كغريزة كاالجتساعي،

 ( .2019 العؾاكدة،)" الحاجات أشكاؿ مؽ كغيرىا

 الزكاجي الرضا مؿياس عمى الدراسة في السذاركيؽ عمييا يحرل التي بالدرجة إجرائيا   كيعرؼ

 الزكاجي الرضا بسؿياس باالستعانة السؿياس ىذا تظؾير كسيتؼ الحالية، الدراسة ألغراض السظؾر
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 أحادية فقرة( 28) األكلية صؾرتو في السؿياس شسلكقد  ( 2019 العؾاكدة،) دراسة في السدتخدـ

 .البعد

 :الدكاجي الخضا مكياس

التعجيل 
السقتخح 
 إف كجج

اتجاه  الفقخة مالئسة الفقخة  صياغة الفقخة
 الفقخة

 الخقؼ
غيخ 

 مشاسبة
غيخ  مشاسبة

 مالئسة
 مالئسة

 1 + .اإلستقرار يدؾدىاأرػ أف عبلقتشا      

.بيششا كزكجيؽيؾجد عؾامل مذتركة  أرػ أنو ال      _ 2 

 3 + .جيدة الزكجية شاعبلقت     

 4 _ .االنيياريشتابشي شعؾر بأف عبلقتشا عمى كشػ      

زكجتي كقتا  مميئا  بالسرح  /نقزي أنا كزكجي     
 .عشدما نكؾف معا  

+ 5 

بالكثير مؽ األمؾر زكجتي  /نقـؾ أنا كزكجي     
 .بذكل جيد

+ 6 

 7 + .أتفاءؿ بسدتقبل مذرؽ في عبلقتشا الّزكجّية     

 8 + .متكاممةتشا الزكجية عبلق     

.جشا مظسئؽامدتقبل زك       + 9 

 10 + زكجتي. /تربظشي عبلقة سعيدة مع زكجي     

 11 + نيتؼ ببعزشا اىتساما حؿيؿيا .     

أمؾرنا السالية بذكل زكجتي  /ندير أنا كزكجي     
 .جيد

+ 12 

 13 + تدؾد بيششا الثقة الستبادلة كاالحتراـ.     

 14 + الجشدية ال يشقريا شيء .عبلقتشا      

 15 + .أشعر بالّرضا عؽ عبلقتشا الحسيسة      

 16 + .كخبلفاتشا نزاعاتشافي حل  معا  نتذارؾ      

تدخل حياتشا الزكجية مدتقرة كال تحتاج إلى      
 أحد 

+ 17 

 18 _ أفكر في اإلنفراؿ .     

 19 _ /عمى زكجي اإلعتساديسكششي  أرػ بأنو ال     
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 زكجتي.
اشعر بأف زكاجشا االف أفزل مؽ أؼ كقت      

 مزى.
+ 20 

 21 + .أحرص عمى استسرار حياتشا الزكجية     

زكجتي في طريقة قزاء كقت  /أتفق مع زكجي     
 الفراغ.

+ 22 

 23 + .زكجتي /زكجي مع سعيدة حياة أعيش     

 24 _ .فقط كالشـؾ الظعاـ كقت عشد بعزشا مع نمتقي     

 25 + .تشتيي خبلفتشا الزكجية بدبلـ     

 لؽ أخرػ  مرة االختيار فرصة لي تأتيح إذا     
 .زكجتي /زكجي اختار

_ 26 

 27 + .طريقة لحل مذكبلتشا عمىنتفق ؼيسا بيششا      

 /زكجي مع كجؾدؼ لسجرد بالدعادة أشعر     
 .زكجتي

+ 28 

 
 األزكاج لجى العاطفي التؾاصل مكياس -ثالثاا 

 بظريقة العاطؽية الرسائل تؾصيل عمى القدرة" بأنو كيعرؼ: األزكاج لجى العاطفي التؾاصل

 دراسة في األزكاج لدػ العاطفي التؾاصل مؿياس إلى كباالستشاد ".الزكجيؽ بيؽ اجتساعيا   مبلئسة

 التؾاصل تذخيص في مؾضؾعية كأداة  استخدامو بيدؼ السؿياس ىذا ظؾرسي ،(2016) جاف دراسة

 في السؿياس فقرات صيغت ذلػ عمى كبشاءا   الحالية، الدراسة في تابع كستغير األزكاج لدػ العاطفي

 فقرة كل عمى اإلجابة تتؼ بحي  فقرة،( 27) األكلية صؾرتو في السؿياس شسل كقد. األكلية صؾرتو

( 5) دائسا: اآلتية الخيارات يتزسؽ الذؼ( ليكرت) مؿياس بحدب خساسي إجابات سمؼ كفق

 الدرجات عكس كيتؼ،( كاحدة درجة)كنادرا   ،(درجتيؽ)قميبل   درجات،( 3)أحيانا   درجات،( 4)غالبا  ،درجات

 عمى فئات ثبلث إلى العاطفي التؾاصل درجات تقديؼ كيتؼ سمبية، الفقرة تكؾف  عشدما اإلجابات لدمؼ
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 مؽ مرتفع كمدتؾػ  تراؿ،اإل مؽ متؾسط كمدتؾػ  تراؿ،اإل مؽ متدف   مدتؾػ : اآلتي الشحؾ

 .تراؿاإل

التعجيل السقتخح 
 إف كجج

اتجاه  الفقخة مالئسة الفقخة  صياغة الفقخة
 الفقخة

 الخقؼ
غيخ 

 مشاسبة
غيخ  مشاسبة

 مالئسة
 مالئسة

 ُبعج التؾاصل المفغي: أكالا 

 1 _ .بألفاظ بذيئةزكجي  /نعت زكجتيأ     

 بالقؾؿلزكجي  /أعبر عؽ احترامي لزكجتي     
 كالفعل.

+ 2 

 /نتقي الكمسات السشاسبة عشدما أناقش زكجتيأ     
 زكجي.

+ 3 

 4 + .أناقش زكجتي بكمسات كاضحة     

يحدث ال أىتؼ بتؾضي  أفكارؼ لزكجتي حتى      
 .لبس أك سؾء فيؼ

+ 5 

أجد صعؾبة في التعبير عسا أريد قؾلو      
 .لزكجتي/ لزكجي

_ 6 

معتدلة عشد الحدي  مع أستخدـ نبرة صؾت      
 .زكجتي/ زكجي

_ 7 

 سمسأتحدث مع زكجتي/ زكجي بأسمؾب      
 بعيدا عؽ التيكؼ كالدخرية. ىادػء

+ 8 

أكافق عمى رأؼ زكجتي/ زكجي في حالة      
 .قتشاعي بوإ

+ 9 

 المفغي غيخ التؾاصل بعج: ثانياا 

عشدما ت/يتحدث زكجتي/  ألجأ إلى الرست      
 .زكجي

_ 

 

1

0 

1 + الكبلـ.لزكجي لفيؼ  /لزكجتي جيدا   أصغي     

1 

1 _ .تحدثي/عشدما تزكجي  /أتجاىل زكجتي     

2 

 /قؾلو زكجتيي/ما ت لكل االنتباه كاالىتساـأعير      
 .زكجي

_ 1

3 

1 _ .حتفع بيدكئي أثشاء مشاقذة زكجتي/ زكجيأ     

4 



147 

 

 

 

 

 

 

 

التعرؼ إلى الحالة السزاجية لزكجي/  أستظيع     
 .ي  عشد الحدي  معوتزكج

_ 1

5 

عشد حدكث مذكمة مع زكجتي  اإلندحابفزل أ     
 .زكجي

_ 1

6 

تغاىر بأنشي مذغؾؿ عشدما تتحدث معي أ     
 .زكجتي

_ 1

7 

1 + .عير التعاطف مع زكجتي/ زكجيأ     

8 

1 _ .قؾؿي/أقترب مؽ زكجتي/ زكجي لفيؼ ما ت     

9 

 رابعاا: بعج التؾاصل الؾججاني

2 + لزكجي بحرية كصراحة./لزكجتي عبر عؽ مذاعرؼ أ      

0 

2 + ا .حبشي حبا  حؿيؿيت/ؼ زكجتي /ف زكجيأعتقد أ      

1 

2 + .بادؿ مع زكجي/ زكجتي الحدي  الركمانديأت     

2 

األكقات الدعيدة التي  زكجتي /تذكر أنا كزكجيأ     
 ا.قزيشاىا مع

+ 2

3 

2 + .الشفدية بذكل كبيرفيؼ زكجي/ زكجتي حالتي تت/ؼ     

4 

2 _ .يتؼ بيت/شعر أحيانا  أف زكجي/ زكجتي ال ؼأ     

5 

 ريده زكجي/ زكجتي مؽ خبلؿ نغراتوت/فيؼ ما ؼأ     
 /ا .و/اكإيحاءات

+ 2

6 

2 + .يثق زكجي/ زكجتي في أؼ شيء أقؾلو     

7 
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 السحكسيؽقائسة (: ب)السمحق 

 الجامعة التخرص الختبة االسؼ الخقؼ
 جامعة القدس السفتؾحة إرشاد نفدي كتربؾؼ  أستاذ دمحم شاىيؽ . د. أ 1

 جامعة غزة  عمؼ الشفس التربؾؼ  أستاذ د عبد الكريؼ السدىؾف .أ 2

 جامعة القدس السفتؾحة عمؼ الشفس التربؾؼ  أستاذ زياد بركات. د. أ 3

 السفتؾحةجامعة القدس  صحة نفدية أستاذ يؾسف ذياب عؾاد. د. أ 4

 جامعة القدس السفتؾحة مشاىج كطرؽ التدريس أستاذ معترؼ مرم .د 5

 جامعة القدس عمؼ نفس معرفي أستاذ مذارؾ عسر الريساكؼ . د 6

يؼ السررؼ . د 7  جامعة الخميل إرشاد نفدي كتربؾؼ  أستاذ مداعد إبرـا

 السفتؾحةجامعة القدس  خدمة اجتساعية أستاذ مداعد إياد ابؾ بكر. د 8

 جامعة القدس السفتؾحة عمؼ نفس  أستاذ مداعد أحسد سعد . د 9

 جامعة فمدظيؽ التقشية عمؼ الشفس التربؾؼ  أستاذ مداعد ىذاـ ششاعة . د 10
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 (الغاىخي  الرجؽ) التحكيؼ بعج الجراسة أدكات(: ت) السمحق
     السفتؾحة القجس جامعة 

  العمسي كالبحث العميا الجراسات عسادة
 الرحيؼ الرحسؽ هللا بدؼ

 السؾاطشة أختي/ السؾاطؽ أخي

 كبعج، طيبة تحية

 الخضا بيؽ كسيط كستغيخ بؾؾ الفيذ عمى اإلدماف"  بعشؾاف دراسة بإجراء الباحثة تقـؾ    

 االستبياف ىذا يذكل حي  ،" طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى العاطفي كالتؾاصل الدكاجي

 في الساجدتير درجة عمى الحرؾؿ متظمبات الستكساؿ الباحثة بيا تقـؾ التي الدراسة مؽ ىاما   جزءا  

 بدقة فقرات مؽ ؼيو كرد ما بقراءة التكـر أرجؾ لذا. السفتؾحة القدس جامعة مؽ كالتربؾؼ  الشفدي اإلرشاد

 نغركؼ، ككجية كضعكؼ مع مشاسبة تركنيا التي اإلجابة باختيار فييا جاء عسا كاإلجابة كمؾضؾعية،

 التامة بالدرية ستحاط كالتي فقط، العمسي البح  بغرض البيانات ىذه باستخداـ تمتـز الباحثة بأف عمسا  

 .هللا بإذف

 :ىي أجزاء أربعة مؽ االستبانة صسست كقد

 .الذخرية البيانات عمى كيذتسل: األكؿ الجزء

 .بؾؾ الؽيس عمى اإلدماف مؿياس مؽ كيتكؾف : الثاني الجزء

 .الزكاجي الرضا مؿياس مؽ كيتكؾف : الثال  الجزء

 .األزكاج لدػ العاطفي التؾاصل مؿياس مؽ كيتكؾف : الرابع الجزء

  ..... تعاكنكؼ حدؽ لكؼ شاكرا  
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 :كالؾعيفية الذخرية البيانات: أكالا 
 زوجة 2 زوج 1 الجنس

 العمر
 ( سنة35-25) 2 سنة 25أقل من  1

 سنة 45من أكثر  4 ( سنة36-45)  3

 املؤهل العلمي
 دبلوم 2 ثانوية عامة فأقل 1

 ماجستير فأعلى 4 بكالوريوس 3

 مكان السكن
 مدينة  2 قرية  1

   مخيم  3

 عدد سنوات الزواج
 ( سنوات11-6) 2 ( سنوات1-5) 1

 سنة 15أكثر من  4 ( سنة11-15) 3

 

 عؾض حدشي. د. أ: بإشخاؼ                                الشبي عبج آالء: الباحثة

 يتشاسب ما حدب فقخة كل أماـ( x) عالمة ي/ ضع: بؾؾ الفيذ عمى اإلدماف مكياس -ثانياا 
 .ككضعػ

تشظبق  الفقخات  الخقؼ 
 تساماا 

 تشظبق
 كثيخاا 

 تشظبق
 ما لحج

 تشظبق
 قميالا 

 تشظبق ال

      "ؾ"الؽيس بؾ عمى  أكقاتا  كثيرةأقزي   .1
أشعر بالكآبة في اليـؾ الذؼ ال أترف  ؼيو   .2

 ؾالؽيس بؾ 
     

      ؾالؽيس بؾ  كأنا أستخدـ دعادةأشعر بال  .3
الؽيس عمى ا  فتحت حداب عشدما عاداتي تغيرت  .4

 ؾبؾ 
     

قزيو عشدما أ األكقات لدؼأفزل أرػ أف   .5
 ؾمترفحا  الؽيس بؾ 

     

عشدما أكؾف  حاالتينشي في أفزل بأ شعرأ  .6
 ؾبالؽيس بؾ  متربل  

     

في كل مكاف كليس في  ؾالؽيس بؾ ستخدـ أ  .7
 البيت فقط

     

تعثرت في تقميل عدد الداعات التي أقزييا   .8
 ؾعمى الؽيس بؾ 

     

مع شعر بالدعادة عشدما أقـؾ بالدردشة أ  .9
 ؾالؽيس بؾ  ىاألصدقاء عم

     

     أستعسل الؽيس بؾؾ مدة طؾيمة دكف أىداؼ   .10
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 محددة
بالتؾتر عشدما أنقظع عؽ استعساؿ الؽيس أشعر   .11

 ؾبؾ 
     

      يذعرني الؽيدبؾؾ بالعبلقات االجتساعية  .12
ال أشعر بانقزاء الؾقت أثشاء استخدامي الؽيس   .13

 بؾؾ
     

      بؾؾ ىتؼ بكل جديد تظرحو شركة ؼيسأ   .14
 ؾألجأ لمدردشة مع األصدقاء عمى الؽيس بؾ   .15

 لمتخمص مؽ التعب
     

أشعر بالزيق عشدما أتعذر االتراؿ بالؽيس    .16
 ؾبؾ 

     

أشعر بالقمق عشدما أتؾقف مدة طؾيمة عؽ   .17
 ؾاستخداـ الؽيس بؾ 

     

عمى  أقِض كقتا  لؼ  إذاطؾاؿ اليـؾ  بالزيقشعر أ  .18
 ؾالؽيس بؾ 

     

 متربل  عشدما أكؾف  ف الؾقت يسر سريعا  أشعر أ  .19
 ؾبالؽيس بؾ 

     

شيء أقـؾ بو ىؾ أكؿ ستيقع مؽ الشـؾ أعشدما   .20
 "ؾ"الؽيس بؾ تفقد 

     

مؽ  يشعر بالتعاسة عشدما تسشعشي عركفأ  .21
 ؾالؽيس بؾ  استخداـ

     

 أقمبنا أك كأنرت ألصدقائي تشاكؿ الظعاـ أ  .22
 ؾصفحات الؽيس بؾ 

     

      ميؼ في حياتي الذخرية ؾالؽيس بؾ ف أأرػ   .23
مؽ حدث ي ؼيسا أفكرشدما أكؾف في الخارج ع  .24

 ؾالؽيس بؾ  جديد عمى
     

ي أصبحت مؽ مدمشي شنأيتيسشي أصدقائي ب  .25
 لكثرة متابعتي لو ؾالؽيس بؾ 

     

بدبب حتى ساعات الغييرة تأخر في الشـؾ أ  .26
 ؾالؽيس بؾ 

     

تغيرت  ؾالؽيس بؾ عمى ا  مشذ أف فتحت حداب  .27
 ىؾاياتي

     

أغادر عشدما  ؾكالذؾؽ لمؽيس بؾ شعر بالميفة أ  .28
 السشزؿ
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أتابع تعميقات األصدقاء عمى مشذؾراتي كأعقب   .29
 عمييا

     

لميركب مؽ السذكبلت  ؾأستخدـ الؽيس بؾ   .30
 الزكجية كالعائمية

     

      جزءا  مؽ حياتي ؾأصب  الؽيس بؾ   .31
      مسمة ؾأعتقد أف الحياة بدكف الؽيس بؾ   .32
أتابع عركض التدؾؽ كاألخبار السختمفة عبر   .33

 باستسرار ؾبؾ الؽيس 
     

دبب بجتساعية خدرت الكثير مؽ العبلقات اال  .34
 ؾالؽيس بؾ 

     

أشارؾ األشياء التي أحبيا مع أصدقائي عمى   .35
 ؾالؽيس بؾ 

     

مقارنة  ؾأشعر بارتياح أكثر عمى الؽيس بؾ   .36
 بالؾاقع الذؼ أعيذو

     

ألجأ إلى الؽيس بؾؾ كبديل لمتشزه كالخركج مؽ   .37
 السشزؿ

     

خير معيؽ عمى التخمص  ؾأرػ أف الؽيس بؾ   .38
 مؽ الؾاقع

     

      أدخل الؽيس بؾؾ أكثر مؽ خسس مرات باليـؾ  .39
أجد نفدي دخمت الؽيس بؾؾ دكف أداء ما ىؾ   .40

 مظمؾب مشي
     

      اعتبر الؽيس بؾؾ كقت أىرب ؼيو مؽ الؾاقع  .41
      يسشعشي الؽيس بؾؾ مؽ مجالدة أسرتي  .42

 

 .ككضعػ يتشاسب ما حدب فقخة كل أماـ( x) عالمة ي/ ضع: الدكاجي الخضا مكياس -ثالثاا 
تشظبق  الفقخات  الخقؼ 

 تساماا 
 تشظبق

 كثيخاا 
 تشظبق

 ما لحج
 تشظبق

 قميالا 
 تشظبق ال

تي مع شريػ حياتي يدؾدىا أرػ أف عبلق  .1
 االستقرار

     

     بيششا كزكجيؽيؾجد عؾامل مذتركة  أرػ أنو ال  .2
      جيدة الزكجية شاعبلقت  .3
      االنيياريشتابشي شعؾر بأف عبلقتشا عمى كشػ   .4
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نقزي أنا كشريػ حياتي كقتا  مميئا  بالسرح عشدما   .5
 نكؾف معا  

     

بالكثير مؽ األمؾر كشريػ حياتي نقـؾ أنا   .6
 بذكل جيدالسذتركة 

     

      أتفاءؿ بسدتقبل مذرؽ في عبلقتشا الّزكجّية  .7
      متكاممةتشا الزكجية عبلق  .8
     جشا مظسئؽامدتقبل زك   .9
      شريػ حياتيتربظشي عبلقة سعيدة مع   .10
حؿيؿيا    .11       نيتؼ ببعزشا اىتساما  
بتؾافق أمؾرنا السالية كشريػ حياتي أنا  دبرن  .12

 مذترؾ
     

      تدؾد بيششا الثقة الستبادلة كاالحتراـ  .13
      شيءعبلقتشا الجشدية ال يشقريا   .14
      الحسيسةأشعر بالّرضا عؽ عبلقتشا   .15
      كخبلفاتشا نزاعاتشافي حل  معا  نتذارؾ   .16
      حياتشا الزكجية مدتقرة كال تحتاج إلى تدخل أحد   .17
      أفكر في االنفراؿ عؽ شريػ حياتي  .18
      شريػ حياتيعمى  االعتساديسكششي  أرػ بأنو ال  .19
      أفزل مؽ أؼ كقت مزىأشعر بأف زكاجشا اآلف   .20
      أحرص عمى استسرار حياتشا الزكجية  .21
أتفق مع شريػ حياتي في طريقة قزاء كقت   .22

 الفراغ
     

      يدؾد الحؾار اليادغ مجريات حياتشا  .23
      فقط كالشـؾ الظعاـ كقت عشد بعزشا مع نمتقي  .24
      تشتيي خبلفاتشا الزكجية بدبلـ  .25
 ختارأ لؽ أخرػ  مرة االختيار فرصة لي تأتيح إذا  .26

 شريػ حياتي
     

      نتفق ؼيسا بيششا عمى طريقة لحل مذكبلتشا  .27
      شريػ حياتي مع كجؾدؼ لسجرد بالدعادة أشعر  .28
      لؾ عاد بي الزماف سيكؾف قرارؼ عدـ الزكاج  .29
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 يتشاسب ما حدب فقخة كل أماـ( x) عالمة ي/ ضع: األزكاج لجى العاطفي التؾاصل مكياس -رابعاا 
 .ككضعػ

تشظبق  الفقخات  الخقؼ 
 تساماا 

 تشظبق
 كثيخاا 

 تشظبق
 ما لحج

 تشظبق
 قميالا 

 ال
 تشظبق

 بعج التؾاصل المفغي: أكالا 
      نابيةبألفاظ أنعت شريػ حياتي   .1
      كالفعل بالقؾؿاحترامي لذريػ حياتي أعبر عؽ   .2
      معا  أنتقي الكمسات السشاسبة عشدما نتشاقش   .3
      كاضحة مع شريػ حياتي بكمساتشاقش تأ  .4
يحدث لبس أك ال حتى أفكارؼ لذريػ حياتي  أكض   .5

 سؾء فيؼ
     

مع شريػ أستخدـ نبرة صؾت معتدلة عشد الحدي    .6
 حياتي

     

عؽ التيكؼ  بعيدا   ىادغبأسمؾب شريػ حياتي  أتحدث مع  .7
 كالدخرية

     

      بو اقتشاعيفي حالة شريػ حياتي  أكافق عمى رأؼ  .8
 المفغي غيخ التؾاصل بعج: ثانياا 

      يتحدث شريػ حياتي الرست عشدماألجأ إلى   .9
      الكبلـلفيؼ لذريػ حياتي  جيدا   أصغي  .10
      شريػ حياتي قؾلويما  لكل االنتباه كاالىتساـأعير   .11
      شريػ حياتي حتفع بيدكئي أثشاء مشاقذةأ  .12
      شريػ حياتي حدث معييتتغاىر بأنشي مذغؾؿ عشدما أ  .13
      شريػ حياتي عير التعاطف مع أ  .14
      قؾؿيلفيؼ ما مؽ شريػ حياتي أقترب   .15

 الؾججاني بعج التؾاصل: ثالثاا 
      لذريػ حياتي بحرية كصراحة عبر عؽ مذاعرؼ أ   .16
      يحبشيشريػ حياتي ف أعتقد أ   .17
      الحدي  الركمانديشريػ حياتي  بادؿ معأت  .18
األكقات الدعيدة التي قزيشاىا كشريػ حياتي تذكر أنا أ  .19
 ا  مع

     

عشدما أكؾف بحاجة حالتي الشفدية شريػ حياتي فيؼ تي  .20
 لمسداندة
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      ال ييتؼ بيشريػ حياتي  شعر أفأ  .21
 /ىا أك مؽ خبلؿ نغراتوشريػ حياتي  فيؼ ما يريدهأ  .22

 /ىا وإيحاءات
     

      في أؼ شيء أقؾلوشريػ حياتي  يثق  .23
 

 كتقجيخي  شكخي  بالغ مع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 الديكؾمتخية الخرائص فحص إجخاء بعج الجراسة أدكات(: ث) السمحق

     السفتؾحة القجس جامعة

  العمسي كالبحث العميا الجراسات عسادة
 الرحيؼ الرحسؽ هللا بدؼ

 السؾاطشة أختي/ السؾاطؽ أخي

 كبعج، طيبة تحية

 الخضا بيؽ كسيط كستغيخ بؾؾ الفيذ عمى اإلدماف"  بعشؾاف دراسة بإجراء الباحثة تقـؾ    

 االستبياف ىذا يذكل حي  ،" طؾلكـخ محافغة في األزكاج مؽ عيشة لجى العاطفي كالتؾاصل الدكاجي

 في الساجدتير درجة عمى الحرؾؿ متظمبات الستكساؿ الباحثة بيا تقـؾ التي الدراسة مؽ ىاما   جزءا  

 بدقة فقرات مؽ ؼيو كرد ما بقراءة التكـر أرجؾ لذا. السفتؾحة القدس جامعة مؽ كالتربؾؼ  الشفدي اإلرشاد

 نغركؼ، ككجية كضعكؼ مع مشاسبة تركنيا التي اإلجابة باختيار فييا جاء عسا كاإلجابة كمؾضؾعية،

 التامة بالدرية ستحاط كالتي فقط، العمسي البح  بغرض البيانات ىذه باستخداـ تمتـز الباحثة بأف عمسا  

 .هللا بإذف

 :ىي أجزاء أربعة مؽ االستبانة صسست كقد

 .الذخرية البيانات عمى كيذتسل: األكؿ الجزء

 .بؾؾ الؽيس عمى اإلدماف مؿياس مؽ كيتكؾف : الثاني الجزء

 .الزكاجي الرضا مؿياس مؽ كيتكؾف : الثال  الجزء

 .األزكاج لدػ العاطفي التؾاصل مؿياس مؽ كيتكؾف : الرابع الجزء

  ..... تعاكنكؼ حدؽ لكؼ شاكرا  
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 :كالؾعيفية الذخرية البيانات: أكالا 
 زوجة 2 زوج 1 الجنس

 العمر
 ( سنة35-25) 2 سنة 25أقل من  1

 سنة 45أكثر من  4 ( سنة36-45)  3

 املؤهل العلمي
 دبلوم 2 ثانوية عامة فأقل 1

 ماجستير فأعلى 4 بكالوريوس 3

 مكان السكن
 مدينة  2 قرية  1

   مخيم  3

عدد سنوات 

 الزواج

 ( سنوات11-6) 2 ( سنوات1-5) 1

 سنة 15أكثر من  4 ( سنة11-15) 3

 

 عؾض حدشي. د. أ: بإشخاؼ                         الشبي عبج اآلء: الباحثة

 يتشاسب ما حدب فقخة كل أماـ( x) عالمة ي/ ضع: بؾؾ الفيذ عمى اإلدماف مكياس -ثانياا 
 .ككضعػ

تشظبق  الفقخات  الخقؼ 
 تساماا 

 تشظبق
 كثيخاا 

 تشظبق
 ما لحج

 تشظبق
 قميالا 

 ال
 تشظبق

      "ؾ"الؽيس بؾ عمى  أكقاتا  كثيرةأقزي   .1
      ؾأشعر بالكآبة في اليـؾ الذؼ ال أترف  ؼيو الؽيس بؾ   .2
      ؾالؽيس بؾ  أستخدـكأنا  دعادةأشعر بال  .3
      ؾالؽيس بؾ عمى ا  فتحت حداب عشدما عاداتي تغيرت  .4
مترفحا  قزيو عشدما أ األكقات لدؼأفزل أرػ أف   .5

 ؾالؽيس بؾ 
     

متربل  عشدما أكؾف  حاالتينشي في أفزل بأ شعرأ  .6
 ؾبالؽيس بؾ 

     

      في كل مكاف كليس في البيت فقط ؾالؽيس بؾ ستخدـ أ  .7
تعثرت في تقميل عدد الداعات التي أقزييا عمى   .8

 ؾالؽيس بؾ 
     

 ىمع األصدقاء عمشعر بالدعادة عشدما أقـؾ بالدردشة أ  .9
 ؾالؽيس بؾ 

     

      أستعسل الؽيس بؾؾ مدة طؾيمة دكف أىداؼ محددة  .10
      ؾأشعر بالتؾتر عشدما أنقظع عؽ استعساؿ الؽيس بؾ   .11
      االجتساعيةيذعرني الؽيدبؾؾ بالعبلقات   .12
      ال أشعر بانقزاء الؾقت أثشاء استخدامي الؽيس بؾؾ  .13
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      بؾؾ ىتؼ بكل جديد تظرحو شركة ؼيسأ   .14
لمتخمص  ؾألجأ لمدردشة مع األصدقاء عمى الؽيس بؾ   .15

 مؽ التعب
     

      ؾاالتراؿ بالؽيس بؾ أتعذر أشعر بالزيق عشدما    .16
طؾيمة عؽ استخداـ أشعر بالقمق عشدما أتؾقف مدة   .17

 ؾالؽيس بؾ 
     

الؽيس عمى  أقِض كقتا  لؼ  إذاطؾاؿ اليـؾ  بالزيقشعر أ  .18
 ؾبؾ 

     

بالؽيس  متربل  عشدما أكؾف  ف الؾقت يسر سريعا  أشعر أ  .19
 ؾبؾ 

     

شيء أقـؾ بو ىؾ تفقد أكؿ ستيقع مؽ الشـؾ أعشدما   .20
 "ؾ"الؽيس بؾ 

     

 استخداـمؽ  يشعر بالتعاسة عشدما تسشعشي عركفأ  .21
 ؾالؽيس بؾ 

     

صفحات  أقمبنا أك كأنرت ألصدقائي تشاكؿ الظعاـ أ  .22
 ؾالؽيس بؾ 

     

      ميؼ في حياتي الذخرية ؾالؽيس بؾ ف أأرػ   .23
 مؽ جديد عمىحدث ي ؼيسا أفكرشدما أكؾف في الخارج ع  .24

 ؾالؽيس بؾ 
     

 ؾالؽيس بؾ ي أصبحت مؽ مدمشي شنأيتيسشي أصدقائي ب  .25
 لكثرة متابعتي لو

     

      ؾالؽيس بؾ بدبب حتى ساعات الغييرة تأخر في الشـؾ أ  .26
      ىؾاياتيتغيرت  ؾالؽيس بؾ عمى ا  مشذ أف فتحت حداب  .27
      أغادر السشزؿعشدما  ؾكالذؾؽ لمؽيس بؾ شعر بالميفة أ  .28
      أتابع تعميقات األصدقاء عمى مشذؾراتي كأعقب عمييا  .29
لميركب مؽ السذكبلت الزكجية  ؾالؽيس بؾ أستخدـ   .30

 كالعائمية
     

      جزءا  مؽ حياتي ؾأصب  الؽيس بؾ   .31
      مسمة ؾأعتقد أف الحياة بدكف الؽيس بؾ   .32
أتابع عركض التدؾؽ كاألخبار السختمفة عبر الؽيس   .33

 باستسرار ؾبؾ 
     

الؽيس دبب بجتساعية خدرت الكثير مؽ العبلقات اال  .34
 ؾبؾ 
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أشارؾ األشياء التي أحبيا مع أصدقائي عمى الؽيس   .35
 ؾبؾ 

     

مقارنة بالؾاقع الذؼ  ؾأشعر بارتياح أكثر عمى الؽيس بؾ   .36
 أعيذو

     

      ألجأ إلى الؽيس بؾؾ كبديل لمتشزه كالخركج مؽ السشزؿ  .37
      خير معيؽ عمى التخمص مؽ الؾاقع ؾأرػ أف الؽيس بؾ   .38
      خسس مرات باليـؾ أدخل الؽيس بؾؾ أكثر مؽ  .39
أجد نفدي دخمت الؽيس بؾؾ دكف أداء ما ىؾ مظمؾب   .40

 مشي
     

      اعتبر الؽيس بؾؾ كقت أىرب ؼيو مؽ الؾاقع  .41
      يسشعشي الؽيس بؾؾ مؽ مجالدة أسرتي  .42

 

 .ككضعػ يتشاسب ما حدب فقخة كل أماـ( x) عالمة ي/ ضع: الدكاجي الخضا مكياس -ثالثاا 
تشظبق  الفقخات  الخقؼ 

 تساماا 
 تشظبق

 كثيخاا 
 تشظبق

 ما لحج
 تشظبق

 قميالا 
 ال

 تشظبق
      تي مع شريػ حياتي يدؾدىا االستقرارأرػ أف عبلق  .1
     بيششا كزكجيؽيؾجد عؾامل مذتركة  أرػ أنو ال  .2
      جيدة الزكجية شاعبلقت  .3
      االنيياريشتابشي شعؾر بأف عبلقتشا عمى كشػ   .4
أنا كشريػ حياتي كقتا  مميئا  بالسرح عشدما نكؾف نقزي   .5

 معا  
     

السذتركة بالكثير مؽ األمؾر كشريػ حياتي نقـؾ أنا   .6
 بذكل جيد

     

      أتفاءؿ بسدتقبل مذرؽ في عبلقتشا الّزكجّية  .7
      متكاممةتشا الزكجية عبلق  .8
     جشا مظسئؽامدتقبل زك   .9
      حياتيشريػ تربظشي عبلقة سعيدة مع   .10
حؿيؿيا    .11       نيتؼ ببعزشا اىتساما  
      بتؾافق مذترؾأمؾرنا السالية كشريػ حياتي أنا  دبرن  .12
      تدؾد بيششا الثقة الستبادلة كاالحتراـ  .13
      عبلقتشا الجشدية ال يشقريا شيء  .14
      الحسيسةأشعر بالّرضا عؽ عبلقتشا   .15
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      كخبلفاتشا نزاعاتشافي حل  معا  نتذارؾ   .16
      حياتشا الزكجية مدتقرة كال تحتاج إلى تدخل أحد   .17
      أفكر في االنفراؿ عؽ شريػ حياتي  .18
      شريػ حياتيعمى  االعتساديسكششي  أرػ بأنو ال  .19
      أشعر بأف زكاجشا اآلف أفزل مؽ أؼ كقت مزى  .20
      أحرص عمى استسرار حياتشا الزكجية  .21
      شريػ حياتي في طريقة قزاء كقت الفراغأتفق مع   .22
      يدؾد الحؾار اليادغ مجريات حياتشا  .23
      فقط كالشـؾ الظعاـ كقت عشد بعزشا مع نمتقي  .24
      تشتيي خبلفاتشا الزكجية بدبلـ  .25
 ختارأ لؽ أخرػ  مرة االختيار فرصة لي تأتيح إذا  .26

 شريػ حياتي
     

      لحل مذكبلتشانتفق ؼيسا بيششا عمى طريقة   .27
      شريػ حياتي مع كجؾدؼ لسجرد بالدعادة أشعر  .28
      لؾ عاد بي الزماف سيكؾف قرارؼ عدـ الزكاج  .29

 

 يتشاسب ما حدب فقخة كل أماـ( x) عالمة ي/ ضع: األزكاج لجى العاطفي التؾاصل مكياس -رابعاا 
 .ككضعػ

تشظبق  الفقخات  الخقؼ 
 تساماا 

 تشظبق
 كثيخاا 

 تشظبق
 ما لحج

 تشظبق
 قميالا 

 ال
 تشظبق

 بعج التؾاصل المفغي: أكالا 
      نابيةبألفاظ أنعت شريػ حياتي   .1
      كالفعل بالقؾؿاحترامي لذريػ حياتي أعبر عؽ   .2
      أنتقي الكمسات السشاسبة عشدما نتشاقش معا    .3
      كاضحة مع شريػ حياتي بكمساتشاقش تأ  .4
يحدث لبس أك ال حتى أفكارؼ لذريػ حياتي  أكض   .5

 سؾء فيؼ
     

مع شريػ أستخدـ نبرة صؾت معتدلة عشد الحدي    .6
 حياتي

     

عؽ  بعيدا   ىادغبأسمؾب شريػ حياتي  أتحدث مع  .7
 التيكؼ كالدخرية

     

      بو اقتشاعيفي حالة شريػ حياتي  أكافق عمى رأؼ  .8
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 المفغي غيخ التؾاصل بعج: ثانياا 
      يتحدث شريػ حياتي عشدماالرست ألجأ إلى   .9
      الكبلـلفيؼ لذريػ حياتي  جيدا   أصغي  .10
      شريػ حياتي قؾلويما  لكل االنتباه كاالىتساـأعير   .11
      شريػ حياتي حتفع بيدكئي أثشاء مشاقذةأ  .12
شريػ  حدث معييتتغاىر بأنشي مذغؾؿ عشدما أ  .13

 حياتي
     

      شريػ حياتي عير التعاطف مع أ  .14
      قؾؿيلفيؼ ما مؽ شريػ حياتي أقترب   .15

 الؾججاني بعج التؾاصل: ثالثاا 
      لذريػ حياتي بحرية كصراحة عبر عؽ مذاعرؼ أ   .16
      يحبشيشريػ حياتي ف أعتقد أ   .17
      الحدي  الركمانديشريػ حياتي  بادؿ معأت  .18
األكقات الدعيدة التي كشريػ حياتي تذكر أنا أ  .19

 ا  قزيشاىا مع
     

عشدما أكؾف بحاجة حالتي الشفدية شريػ حياتي فيؼ تي  .20
 لمسداندة

     

      ال ييتؼ بيشريػ حياتي  شعر أفأ  .21
 /ىا أك مؽ خبلؿ نغراتوشريػ حياتي  فيؼ ما يريدهأ  .22

 /ىا وإيحاءات
     

      في أؼ شيء أقؾلوشريػ حياتي  يثق  .23
 

 كتقجيخي  شكخي  بالغ مع
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