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ربً أوزعنً أن أشكر نعمتك التً أنعمت علً وعلى والدي وأن  ﴿اهلل تعبىل: قال 

 ﴾تك  ي عااد  الااحلنمحوأدخلنً بر  أعمل صاحلا ترضاه

 قٌلو تعبىل "لئي شكشمت ألصٌذًكن"حنوذ اهلل ًًشكشه على تٌفٍقو لنب إلمتبم ىزا العول هصذاقب ل

 "عوبسة بٌمجعتلألستبر الذكتٌس " يف ىزا املقبم ًتٌجو بأسقى عببساث الشكش ًالعشفبىً

 خري اجلضاء. بالزي أششف على ىزا العول هي بذاٌتو إىل هنبٌتو ًمل ٌبخل علٍنب بتٌجٍيبتو ًًصبئحو فجضاه اهلل عن

 بعٍت ًاإلًسبًٍت ًكل اإلداسٌنيجتوًشكش كل األسبتزة يف كلٍت العلٌم االً

 ًشكش مجٍع الطلبت الزٌي بذأًب هعين الذساست ًًفقنب هعين يف هنبٌت املشٌاس الذساسً 

 ًكل هي سبىن يف هذ ٌذ العٌى لنب

 جضاكن اهلل كل خري
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 :لعربيةابالمغة  ممخصال

في ظؿ التطور التكنولوجي الذي يشيده العصر الحالي والذي يعرؼ بعصر االعبلـ واالتصاؿ 
االلكتروني، ظير بما يعرؼ بمواقع التواصؿ االجتماعي ومف أبرزىا وأشيرىا موقع الفيس بوؾ، الذي 

الجتماعية أحدث طفرة نوعية ليس في مجاؿ االتصاؿ فقط، بؿ تعاظـ دوره إلى تغيير نمط الحياة ا
 واألسرية والزوجية.

الفيس بوؾ( )وعمى إثر ىذا جاءت دراستنا كمحاولة لمبحث في تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي          
الفيس )عمى العبلقات الزوجية، بالبحث في عادات وأنماط استخداـ األزواج لموقع التواصؿ االجتماعي 

 وؾ في زعزعة العبلقات الزوجية.وكذلؾ التعرؼ عمى مدى مساىمة الفيس ب بوؾ(،

الفيس بوؾ( عمى العبلقات )وتيدؼ الدراسة إلى معرفة تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي          
 الزوجية، دراسة ميدانية عمى األزواج المستخدميف لمفيس بوؾ.

 التأثير-الزوجية العالقات-بوك الفيس-االجتماعيمواقع التواصل الكممات المفتاحية: 
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 الملخص باللغة الفرنسية:

Résumé: 

À la lumière du développement technologique observé par l'ère actuelle, connue sous 

le nom de l'ère des médias et de la communication électronique, il est apparu dans ce qui est 

connu sous le nom de sites de réseautage social, dont le site Facebook le plus important et le 

plus célèbre, qui a causé Un boom qualitatif non seulement dans le domaine de la 

communication, mais aussi son rôle pour changer le modèle de style de vie social, familial et 

matrimonial.  

À la suite de cela, notre étude a été une tentative de rechercher l'impact des sites de 

réseautage social (Facebook) sur les relations conjugales, en recherchant les habitudes et les 

modèles d'utilisation des maris pour le site de réseautage social (Facebook), ainsi que sur 

Identifier l'étendue de la contribution de Facebook à la déstabilisation des relations 

conjugales. 

         L'étude vise à connaître l'impact des sites de réseautage social (Facebook) sur les 

relations conjugales, une étude sur le terrain sur les maris utilisateurs de Facebook. 

Mots-clés: sites de réseautage social - Facebook - Relations conjugales - Influence 
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 الممخص بالمغة اإلنجميزية:

Summary : 

In the light of today's technological development, known as the Media and Electronic 

Communication Era, It appeared 

What are known as social networking sites . 

Most notably, Facebook. Which created a quality boom, in not only the field of 

communication, but also its role has even increased  

 In changing social, family and spiritual lifestyle model. 

As a result, our study was an attempt to search the effect of social networking sites 

(Facebook) 

  On marital relations by researching the habits and patterns of couples' use of communication 

sites  

Also find out how much Facebook has contributed to destabilizing marital relations. 

The study aims to learn about Facebook's impact on marital relations. 

A field study on couples using Facebook.  

Keywords: social networking sites /Facebook /marital relashionships /influence. 
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 أ
 

 مقدمة

يشيد العالـ اليوـ ثورة تكنولوجية سريعة في شتى المجاالت، حيث أصبح قطاع التكنولوجيا  
راد يتواصموف حوؿ العالـ بفضؿ الحديثة ىو القطاع المسيطر بأحدث التقنيات والوسائؿ، فجعمت األف

الوسائط التكنولوجية المتعددة الخدمات، حيث كاف ليذه الثورة التكنولوجية انتشارا سريعا عبر العالـ وتطور 
 كبير في مجاؿ وسائؿ االتصاؿ، وال شؾ أف أحدثيا وأىميا ظيور شبكة األنترنيت.

كافة أرجاء المعمورة وربطت أجزاء العالـ  حيث توسعت شبكة األنترنيت في ىذا الزماف إلى           
وميدت الطريؽ لكافة المجتمعات لمتقارب والتعارؼ وتبادؿ األراء واألفكار والرغبات، حيث أضفت إلى 

ما يعرؼ اليوـ بمواقع  الحياة البشرية الكثير مف المظاىر وغيرت نمط الحياة كميا، ومف بيف تمؾ المظاىر
ؾ(، ىذه األخيرة التي أتاحت عصرا جديدا مف االتصاالت التفاعمية بيف التواصؿ االجتماعي) الفيس بو 

مختمؼ فئات المجتمع، بحيث غيرت مف عممية التواصؿ مف الواقع إلى االفتراض وبات الفرد منتجا 
وناقبل ومستقببل في نفس الوقت، حيث شكمت ىده المواقع االجتماعية منظومة شبكة إلكترونية تسمح 

اؾ عبرىا مف خبلؿ إنشاء حسابات خاصة بيـ يقوموف مف خبلليا بالتواصؿ ونشر الصور لؤلفراد باالشتر 
 والفيديوىات......إلخ.

كما أصبحت ىذه المواقع جزءا ال يتجزأ مف حياة األفراد والمجتمعات ال يمكف االستغناء عنيا،            
فراد األسرة يمتمكوف حسابات حيث أنيا ال تقتصر عمى الشباب فقط، بؿ تجاوزت ذلؾ وأصبح معظـ أ

خاصة بيـ، ومف بينيـ األزواج، حيث يستخدمونيا لمتواصؿ فيما بينيما ومع األصدقاء واألىؿ لتبادؿ 
 المعمومات واألخبار اليومية باإلضافة لتصفح ومشاىدة البرامج التي تنشر وتبث عبرىا. 

عي )الفيس بوؾ( عمى عبلقتيما الزوجية، فاألزواج وكفئة مف المجتمع تؤثر مواقع التواصؿ االجتما     
فيناؾ مف يستخدميا لمتواصؿ وتبادؿ الحوار والنقاش معا والتعمـ والتثقؼ وىناؾ مف يستخدميا ألغراض 

 أخرى مف أجؿ بناء عبلقات غير شرعية تتسبب بمشاكؿ تؤدي إلى زعزعة عبلقتيما.

لمتعرؼ عمى " تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي وفي ضوء ما تـ التطرؽ إليو أنفا، تأتي ىذه الدراسة      
)الفيس بوؾ( عمى العبلقات الزوجية." دراسة ميدانية عمى عينة مف األزواج ببمدية اليشير _ والية برج 

 بوعريريج _ 

 ( أربعة فصوؿ: 4ومف ىذا المنطمؽ قسمنا دراستنا إلى )     
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الية الدراسة وتساؤالتيا ثـ فرضياتيا، يمييا أسباب بعنواف موضوع الدراسة ويندرج تحتو: إشك الفصل األول:
اختيار الموضوع ثـ أىمية الدراسة وأىدافيا، بعدىا تحديد المفاىيـ والدراسات السابقة وموقع الدراسة مف 
الدراسات السابقة وأخيرا المقاربة النظرية، حيث تـ عرض نظريتيف )النظرية البنائية الوظيفية، ونظرية 

 االشباعات(.االستخدامات و 

حيث ثـ التطرؽ في ىذا الفصؿ إلى: معرفة المجاؿ ، بعنواف اإلجراءات المنيجية لمدراسةالفصل الثاني: 
الجغرافي والبشري والزمني ليذه الدراسة باإلضافة إلى معرفة المنيج المستخدـ في الدراسة ونوع العينة 

 وأداة جمع البيانات)االستمارة(.

ضنا فيو ماىية شبكات التواصؿ االجتماعي )التعريؼ والنشأة ومميزات شبكات : استعر الفصل الثالثأما 
التواصؿ االجتماعي باإلضافة إلى األثار االجتماعية لمواقع التواصؿ االجتماعي(، كما استعرضنا فيو 
يجابيات وسمبياتو، كما تطرقنا أيضا في ىذا الفصؿ إلى ماىية  تعريؼ الفيس بوؾ ونشأتو ومميزاتو وا 

 بلقات الزوجية وعوامؿ التغير في العبلقات الزوجية وأخيرا أىمية العبلقات الزوجية.الع

تضمف الجانب التطبيقي لمدراسة وشمؿ: عرض وتحميؿ بيانات الدراسة  الفصل الرابعأما          
 اجع والمبلحؽ.الميدانية باإلضافة إلى النتائج العامة لمدراسة، واالستنتاج العاـ، ثـ خاتمة تمييا قائمة المر 
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 الفصل األول:
 راسةموضوع الد 

:االشكالية أوال 
 :الفرضياتثانيا 
 :أسباب اختيار الموضوعثالثا 
 :أىمية الدراسةرابعا 
 :أىداؼ الدراسةخامسا 
 :تحديد المفاىيـسادسا 
 :الدراسات السابقة سابعا 
 :الدراسات السابقة موقع الدراسة مفثامنا 
المقاربة النظريةتاسعا : 
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 أوال: اإلشكالية

أدى التطور اليائؿ لتكنولوجيا االتصاؿ إلى إنتاج وسائؿ إلكترونية حديثة في التواصؿ االجتماعي  
يب والتي أحدثت بدورىا تغيرات جذرية عمى مستوى العبلقات االجتماعية سواء كاف ذلؾ في أشكاؿ وأسال

 تواصميـ أو تفاعميـ عمى شبكات التواصؿ االجتماعي.

ولمحديث عف مواقع التواصؿ االجتماعي، يقودنا إلى اإلشارة ألىـ ىذه المواقع في وقتنا الراىف  
واألكثر استخداما أال وىو الفضاء األزرؽ "الفيس بوؾ" الذي أصبح منبرا مفتوحا عمى جميع األصعدة 

ؿ بيف األفراد بشكؿ سريع، حيث يمكف اليوـ عف طريؽ موقع التواصؿ والمياديف لمتواصؿ والتفاع
 االفتراضي فيسبوؾ ألي شخص أف يتواصؿ مع غيره ميما بعدت مسافتو وفي أي مكاف.

وليذا يعتبر الفيس بوؾ مف أىـ وأكبر المواقع التي توفر خدمة التواصؿ االفتراضي، باعتباره  
ا في التعبير عف اآلراء واألفكار خاصة لدى مجتمعات العالـ الثالث، الوسيمة األقؿ تكمفة وأسيميا استخدام

ومف بيف ىذه المجتمعات الجزائر، حيث تعتبر مف أبرز الدوؿ التي يستخدـ مواطنييا الفايس بوؾ بشكؿ 
 كبير، حيث شممت جميع شرائح المجتمع بما فييا شريحة المتزوجيف.

مي في الجزائر وبالتحديد في شير فيفري حيث كشفت بعض اإلحصائيات حوؿ المجاؿ الرق 
مميوف نسمة منيـ يستعمموف  41.66أف نصؼ الجزائرييف متصميف باألنترنت ومف أصؿ  2018

 1األنترنيت وىي نفس النسبة لمناشطيف شيريا عمى الفيس بوؾ.

وأماـ ىذه اإلحصائيات يمكف القوؿ بأف مواقع التواصؿ االجتماعي وكما ذكرنا سابقا خاصة  
 لفيس بوؾ تحظى باىتماـ واسع لدى مختمؼ فئات المجتمع ومنيا فئة المتزوجيف.ا

وفي ىذا السياؽ نحاوؿ في ىذه الدراسة البحث في إشكالية تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي  
 بوؾ" عمى العبلقات الزوجية. الفيس"

 ويتمحور تساؤؿ ىذه الدراسة الرئيسي فيما يمي: 

 لتواصؿ االجتماعي "الفيس بوؾ" عمى العبلقات الزوجية؟ما مدى تأثير مواقع ا -

 بحيث تندرج في ضوئو األسئمة الفرعية التالية:

 ماىي عادات وأنماط استخداـ موقع التواصؿ االجتماعي )الفيس بوؾ( لدى األزواج؟  -

 ىؿ يساىـ موقع التواصؿ االجتماعي )الفيس بوؾ( في زعزعة العبلقات الزوجية؟ -
                                                           

)1 (http//waktealdjazair.com!?p103646, 12/02/2022 ;20:41. 
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 ضياتثانيا: الفر 

 الفرضية العامة:

 .تؤثر مواقع التواصؿ االجتماعي عمى العبلقات الزوجية -

 وتندرج تحت ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: 

( حسب الظروؼ بشكؿ غير مكثؼ وفي أوقات الفيس بوؾيستخدـ األزواج موقع التواصؿ االجتماعي ) -
 محددة.

 وؾ( في زعزعة العبلقات الزوجية.قع التواصؿ االجتماعي )الفيس باساىـ مو ت

 ثالثا: أسباب اختيار الموضوع

إف لكؿ بحث أو دراسة عممية مجموعة مف األسباب التي تدفع الباحث الختيار بحثو، ولعؿ مف  
 بيف أىـ األسباب التي دفعتنا لمبحث في ىذا الموضوع نذكر ما يمي:

 الرغبة الشخصية في دراسة الموضوع. - 

 ج ضمف االىتمامات العممية والبحثية.الموضوع يندر  - 

االستخداـ المتزايد لشبكات التواصؿ االجتماعي خاصة الفايس بوؾ لدى مختمؼ شرائح  - 
المجتمع وانعكاس ذلؾ عمى نمط العبلقات والتفاعبلت الحاصمة في المجتمع، ومف بينيا اضطراب 

 واصؿ االجتماعي.العبلقة الزوجية بسبب اإلبحار الطويؿ لمزوجيف عبر مواقع الت

كوف ىذه الدراسة متداخمة التخصصات حيث تجمع بيف البعديف اإلعبلمي واالجتماعي مما  - 
 سيثري المجاؿ العممي بيذا النوع مف الدراسات.

قمة الدراسات التي تناولت تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى العبلقات الزوجية خاصة  - 
 بوؾ عمى المستوى المحمي. الفيس

أف ىذا الموضوع مرتبط ارتباطا وثيقا بمجاؿ تخصصنا "عمـ اجتماع االتصاؿ" أي الفايس بوؾ  - 
 كوسيمة اتصاؿ والعبلقات الزوجية والتي تعني عمـ االجتماع.

 حداثة الموضوع ونقص الدراسات العممية التي تناولتو في الجزائر. - 

 معرفة اآلثار التي يمكف أف تنجـ عف ىذا االستخداـ. - 
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 رابعا: أىمية الدراسة

 تأثيرات مواقع التواصؿ االجتماعيتستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف خبلؿ محاولتنا دراسة موضوع  
الذي يعتبر مف المواضيع الحديثة وىذا راجع إلى التطورات التكنولوجية السريعة، باإلضافة إلى محاولتنا 

 ت الزوجية.معرفة تأثير الموقع االفتراضي فيس بوؾ عمى العبلقا

وقد اخترنا موقع فيس بوؾ نظرا النتشاره الواسع لدى فئات متنوعة مف المجتمع وخاصة  
 المتزوجيف.

 ويمكف أف نمخص أىمية ىذه الدراسة في النقاط التالية: 

 إبراز مدى تأثر العبلقة الزوجية بمضاميف الفيس بوؾ "اإلشيارات، الصفحات، نوع الصدقات". -

 التغيرات التي يمكف أف تحدثيا المواقع االفتراضية عمى مستوى العبلقات.محاولة رصد أىـ  -

محاولة الكشؼ عف أىـ اآلثار والمخمفات التي يمكف أف تتركيا ىذه المواقع االفتراضية المستخدمة  -
 عمى الزوجيف.

 خامسا: أىداف الدراسة

في إحداث تغيير في سموؾ األفراد تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور مواقع التواصؿ االجتماعي  -
 خاصة فئة المتزوجيف.

 معرفة مدى تأثر العبلقات الزوجية جراء استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي "الفيس بوؾ" نموذج. -

 مف جانبيو االجتماعي أو الموضوع إثراء الساحة العممية بمثؿ ىذه الدراسات التي تتناوؿ  -
 السوسيولوجي.

 التي تدفع الزوجيف الستخداـ المواقع االفتراضية. رصد أىـ األسباب -

 الكشؼ عف اآلثار السمبية واإليجابية لموقع التواصؿ االجتماعي فيس بوؾ عمى العبلقات الزوجية. -

الوصوؿ إلى حموؿ عممية وعممية لتقريب وجيات النظر بيف األزواج خصوصا الذيف تعرضوا  -
 لمشكبلت زوجية بسبب حساب فيسبوؾ.

 اولة الكشؼ عف أىمية الدور الذي تمعبو التكنولوجيا الحديثة لئلعبلـ واالتصاؿ في حياة المتزوجيف.مح -
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 سادسا: تحديد المفاىيم

 مفيوم التأثير -1

مف أثر أثرا إثارة، وأثره الحديث أي نقمو، فالحديث ـ ثور أي منقوؿ، وأثر فيو أي ترؾ فيو أثرا، لغة: -أ
 1أي حصؿ فيو أثرا فيو متأثر.

يعرؼ التأثير اصطبلحا في المعجـ اإلعبلمي بأنو ىو ما تحدثو التكنولوجيا اإلعبلمية اصطالحا: -ب
سواء كاف التأثير سمبيا أو إيجابيا، والتأثير ىو إحداث تغييرات في السموؾ والتفكير نتيجة التعرض 

 لموسائؿ التكنولوجية واإلعبلمية أو االستخداـ المفرط ليا.

ي قاموس المصطمحات اإلعبلمية عمى أنو صفة عامة لئلشارة إلى النتائج ويعرؼ التأثير ف 
 2المباشرة المفترضة أو المتوقعة مف خبلؿ رد فعؿ أو انعكاس نتيجة التعرض لوسيمة أو شيء آخر.

ىو مجموعة االنعكاسات والتغييرات التي تحدثيا مواقع التواصؿ االجتماعي التعريف اإلجرائي لمتأثير: 
 وجيف، مف أجؿ إحداث تغيير أو تعديؿ سموؾ معيف.عمى المتز 

 مفيوم مواقع التواصل االجتماعي:-2

تعرؼ مواقع التواصؿ االجتماعي بأنيا عبارة عف منظومة الشبكات االلكترونية التي تسمح  
لممشترؾ فييا بإنشاء حساب خاص ثـ ربطو مف خبلؿ نظاـ الكتروني مع أعضاء آخريف ليـ نفس 

 3يوايات.االىتمامات وال

كما تعرؼ مواقع التواصؿ االجتماعي بأنيا مجتمعات الكترونية ضخمة تقدـ مجموعة مف  
الخدمات التي مف شأنيا تدعيـ التواصؿ والتفاعؿ بيف أعضاء الشبكة االجتماعية مف خبلؿ الخدمات 

 4والوسائؿ المقدمة مثؿ التعارؼ والمحادثة الفورية.

 
                                                           

جزائري، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه، عابد كماؿ: تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ وتأثيرىا عمى قيـ المجتمع ال (1)
تخصص عمـ اجتماع االتصاؿ، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، قسـ عمـ االجتماع، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 

 .34، ص2017الجزائر، 
، 2007يروت، لبناف، محمد فريد عزت: قاموس المصطمحات اإلعبلمية، دار مكتبة اليبلؿ لمنشر والتوزيع، )د ط(، ب (2)

 .208ص
، السوداف، )مبارؾ خضر فضؿ اهلل: أثر الفيس بوؾ عمى المجتمع، مدونة شمس النيضة، وائؿ  (3) دط(، الخرطـو

.25، ص2010
 .167، ص2008عباس مصطفى صادؽ: اإلعبلـ المفاىيـ والوسائؿ، دار الشروؽ، )دط(، عماف، األردف،  (4)
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 اصل االجتماعي:التعريف اإلجرائي لممواقع التو  

المقصود بمواقع التواصؿ االجتماعي في دراستنا بأنيا شبكات افتراضية توفر لممستخدميف مف  
إنشاء ممفات شخصية وتسيؿ بينيـ عممية التفاعؿ والتواصؿ فيما بينيـ وتبادؿ الممفات والمعمومات 

 بمختمؼ أنواعيا.

 مفيوم العالقات الزوجية:-3

واج رجؿ بامرأة وتكوف بيف أىؿ الزوج وأىؿ المرأة: انطبلقا مف األوالد، ىي العبلقة الناجمة عف ز  
 1األب، األـ.

وتعرؼ العبلقات الزوجية كذلؾ بأنيا كؿ ما يحدث داخميا بيف الزوجيف مف مشاعر الحب والمودة  
 وتبادؿ العواطؼ وما يحدث خارجيا، عف طريؽ تعامميا مع المشكبلت والضغوط االقتصادية والحياتية

 2وغيرىا.

كما تعرؼ العبلقات الزوجية عمى أنيا عبلقة تقوـ عمى أساس الحقوؽ والواجبات بيف الزوجيف  
 3فما ىو حؽ لمزوجة يعتبر واجب لمزوج وما ىو حؽ لمزوج ىو واجب لمزوجة.

 التعريف اإلجرائي لمعالقات الزوجية:

بيف الرجؿ والمرأة كرابط قوي يقـو  يشير إلى مفيوـ العبلقة في ىذه الدراسة إلى الرابط الذي يجمع 
 عمى عدة أسس ومبادئ رسمية والتي تعمؿ عمى تنظيـ ىذه العبلقة.

 مفيوم الفيس بوك:-4

 10الفيس بوؾ ىو أحد شبكات التواصؿ االجتماعي والتي بالرغـ مف أف عمرىا ال يزيد عف  
 4العالـ.سنوات إال أنيا أصبحت األشير واألكثر استخداما وتأثيرا عمى مستوى 

  

                                                           

تماع األسري، الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ والتوريدات، )د ط(، القاىرة، مصر، نخبة مف المختصيف: عمـ االج (1)
 .87، ص2008

 .208نخبة مف المختصيف: المرجع نفسو، ص (2)
عدة حراث: التغير االجتماعي في الجزائر مف خبلؿ األسرة، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ االجتماع  (3)

 .72، ص2015، وىراف، الجزائر، 2االجتماعية واإلنسانية، قسـ عمـ االجتماع، جامعة وىرافالحضري، كمية العمـو 
 .15عباس  مصطفى صادؽ: مرجع سابؽ، ص (4)
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ويعرؼ قاموس اإلعبلـ واالتصاؿ الفيس بوؾ عمى أنو موقع خاص بالتواصؿ االجتماعي أسس عاـ 
 1ويتيح نشر الصفحات الخاصة وىيئة التدريس والموظفيف ولكنو اتسع ليشمؿ كؿ األشخاص. 2004

كما يعرؼ الفيس بوؾ بأنو شبكة تواصؿ اجتماعي مجانية منتشرة عمى األنترنت تسمح  
مستخدميف المسجميف في ىذا الموقع بإنشاء متصفحات أو صفحات شخصية، وتحميؿ الصور والفيديو لم

رساؿ الرسائؿ إلى العائمة والزمبلء بيدؼ التواصؿ معيـ.  2وا 

إضافة إلى ذلؾ يعرؼ الفيس بوؾ عمى أنو مف أىـ مواقع التواصؿ االجتماعي حيث يمكف  
ذة شخصية عف حياتو، تكوف بمثابة بطاقة ىوية وتعارؼ لمف لمعضو في ىذا الموقع أف يقوـ بإعداد نب

 3يريد التعرؼ والتواصؿ مع ىذا العضو.

 التعريف اإلجرائي لمفاسبوك:

إف تحديد مفيوـ الفيس بوؾ إجرائيا في ىذه الدراسة ال يختمؼ عف المعاني المقدمة مف طرؼ  
موجودة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي، الباحثيف والمنظريف، فموقع الفيس بوؾ يعتبر أحد المواقع ال

الذي يتيح إمكانية التواصؿ واالتصاؿ مع اآلخريف مف أجؿ تبادؿ األفكار والمعمومات بيف األفراد 
 والجماعات.

 سابعا: الدراسات السابقة

"أثر مواقع التواصؿ االجتماعي في بعنواف:دراسة األستاذ حسف عوض في أطروحتو الدراسة األولى: 
لمسؤولية المجتمعية لدى الشباب"، وتتمحور إشكالية الدراسة حوؿ: "ما أثر مواقع التواصؿ تنمية ا

 االجتماعي في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى فئة الشباب؟"

حيث اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي ومجتمع البحث ىو مجموعة مف  
 وكانت العينة قصدية. 250نة، حيث يبمغ عدد الشباب س 20-15الشباب مف المرحمة العمرية 

 حيث توصؿ الباحث إلى النتائج التالية: 

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية قبؿ تطبيؽ  -
 البرنامج وبعده.

                                                           

)1( Mencel Damri، Dictionnary of media and communicat، ME Sharp، New York،p117. 
 .24، ص2017(، الجيزة، مصر، 1)ط ية: الفيس بوؾ تحت المجير، النخبة لمنشر،ححساف أحمد قم (2)
، 2015عمي خميؿ شقرة: اإلعبلـ الجديد وشبكات التواصؿ االجتماعي، دار أسامة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،  (3)

.64ص
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واإلناث في ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بيف متوسط درجات الذكور  -
 المجموعة التجريبية في مستوى المسؤولية االجتماعية بعد تطبيؽ البرنامج.

 الدراسة الثانية:

دراسة خولة لعبيدي، نعيمة جواد بعنواف "استخدامات الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ الفايس  
 بوؾ نموذجا"، وتتمثؿ إشكالية الدراسة فيما يمي:

 الجامعي لمواقع التواصؿ االجتماعي؟ فيما تتمثؿ استخدامات الشباب -

تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف استخدامات الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ االجتماعي، حيث 
تـ اختيار موقع شبكة الفيس بوؾ كنموذج لمواقع التواصؿ، وقد اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى 

شاب جامعي مستخدـ لشبكة الفيس بوؾ  287ب  المنيج الوصفي التحميمي، حيث قدرت عينة الدراسة
 1المختاريف بعينة قصدية، كما تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى أداة المبلحظة واالستبياف مف المبحوثيف.

 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا: 

مف مستخدـ  أنماط استخداـ الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ االجتماعي الفيس بوؾ تتفاوت -
        آلخر، حيث أظيرت الدراسة إلى أف أغمبية الشباب الجامعي المستخدـ لمفيس بوؾ يميموف إلى االطبلع                                   

 وكاف ىذا في األخير بالتساوي مع الجانب الترفييي.
واصؿ مع األىؿ يمجأ الشباب الجامعي الستخداـ الفيس بوؾ بغرض زيادة المعمومات والت -

 واألصدقاء.
أف موقع الفيس بوؾ لو تأثيرات إيجابية وسمبية في الوقت نفسو، وذلؾ حسب االستخداـ واإلدماف  -

 عميو، حيث أف المواقع مف وجية نظر الشباب الجامعي تسبب في انخفاض المستوى الدراسي لمطالب.

 الدراسة الثالثة: 

جتماعي في تعزيز القيـ االجتماعية لدى الطمبة دراسة فاطمة بريؾ "دور مواقع التواصؿ اال 
الجامعييف"، وتتمثؿ إشكالية الدراسة فيما يمي: ما مدى مساىمة مواقع التواصؿ االجتماعي في تعزيز القيـ 

 االجتماعية لدى الطمبة الجامعييف؟

                                                           

خولة لعبيدي، نعيمة جواد: استخدامات الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ "الفيس بوؾ أنموذج"، دراسة ميدانية عمى  (1)
الشباب الجامعي المستخدـ لمفيس بوؾ، شيادة الماستر في العمـو اإلسبلمية واإلنسانية، مجاؿ العمـو االجتماعية،  عينة مف

 .2012/2013جامعة الوادي، 
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في دراستيا تـ االعتماد عمى أداة االستبياف في ىذه الدراسة والمنيج الذي اعتمدت عميو الباحثة  
 ىو المنيج الوصفي.

مفردة وتـ االعتماد عمى العينة الطبقية، وقد توصمت الدراسة إلى  210تكونت عينة الدراسة مف  
 1مجموعة مف النتائج ىي:

 بينت الدراسة أف أفراد العينة يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي بنسبة كبيرة. -
 قبؿ الطمبة الجامعييف ىو موقع الفايسبوؾ.كشفت الدراسة أف مواقع التواصؿ المفضمة مف  -
مف بيف القيـ التي تعززىا مواقع التواصؿ االجتماعي في القيـ العامة بالدرجة األولى ثـ القيـ  -

 االجتماعية ثـ القيـ األخبلقية.

 الدراسة الرابعة:

فيس دراسة عواطؼ عبيدي سعد بعنواف "استخداـ أئمة المساجد لشبكات التواصؿ االجتماعي ال 
بوؾ نموذجا دراسة ميدانية بوالية الوادي"، وتتمثؿ إشكالية الدراسة فيما يمي: ما مدى تفاعؿ أئمة المساجد 
مع شبكات التواصؿ االجتماعي عموما وموقع الفايسبوؾ عمى وجو الخصوص، وما اليدؼ مف 

 2استخداميا؟
شبكات التواصؿ االجتماعي تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة عادات أنماط استخداـ أئمة المساجد ل 

 الفايسبوؾ وما وصمت إليو الدعوة عبر الوسيمة.
وقد تـ االعتماد عمى أداة االستبياف لجمع البيانات مف المبحوثيف والمنيج الذي اعتمدتو الباحثة  

مفردة، وتـ االعتماد عمى العينة  280في دراستيا ىو المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة مف 
 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج: العشوائية
بينت الدراسة أف نسبة كبيرة مف أفراد العينة لدييـ حساب عمى مواقع التواصؿ االجتماعي  -

 الفايسبوؾ، وأف ىناؾ مف األئمة مف يستخدموف حسابات أخرى.
، والمدة الوسيمة األكثر استعماال مف طرؼ األئمة أثناء تصفحيـ لمفايسبوؾ ىي الياتؼ النقاؿ -

 التي يستغرقونيا مف ساعة إلى ساعتيف ويفضموف استخداـ أسماءىـ الحقيقية.
كشفت الدراسة أف ىدؼ استخداـ األئمة لمفايسبوؾ دعوى بالدرجة األولى، وذلؾ لترسيخ القيـ  -

 اإلسبلمية.
                                                           

فاطمة بريؾ: دور مواقع االتصاؿ االجتماعي في تعزيز القيـ االجتماعية لدى الطمبة الجامعييف دراسة ميدانية بجامعة  (1)
 .2013-2012ماستر في العمـو اإلسبلمية واإلنسانية، مجاؿ العمـو االجتماعية،  الوادي، شيادة

عواطؼ عبيدي سعد: استخداـ أئمة المساجد لشبكات التواصؿ االجتماعي، دراسة ميدانية بوالية الوادي، شيادة الماستر  (2)
عبلـ، جامعة الوادي،   .2016-2015في العمـو اإلسبلمية، تخصص دعوة وا 
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 ثامنا: موقع الدراسة من الدراسات السابقة

واصؿ االجتماعي فمنيا مف ركز عمى تأثير مواقع اتجيت الدراسات السابقة إلى دراسة مواقع الت 
التواصؿ االجتماعي في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى الشباب، ومنيا مف ركز عف استخدامات الشباب 
الجامعي لمواقع التواصؿ االجتماعي الفيس بوؾ، ومنيا مف ركز عمى دور مواقع التواصؿ االجتماعي في 

الطمبة الجامعييف، والدراسة األخيرة ركزت عمى استخداـ أئمة المساجد تعزيز القيـ االجتماعية لدى 
 لشبكات التواصؿ.

في حيف تناولت الدراسة الحالية تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي )الفيس بوؾ( عمى العبلقات  
 الزوجية دراسة ميدانية عمى األزواج المستخدميف لمفايسبوؾ ببمدية اليشير والية برج بوعريريج.

اختمفت دراستنا عف الدراسات السابقة مف حيث عينة الدراسة، فدراستنا جاءت لعينة مف األزواج أما -
 الدراسات السابقة درست عينة مف الشباب وطبلب الجامعة وأئمة المساجد.

اتفقت دراستنا مع دراسة استخدامات الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ االجتماعي لكونيما يدرساف في -
 االجتماعي. المجاؿ

 اتفقت دراستنا مع الدراسات السابقة في دراسة نفس الوسيمة وىي الفيس بوؾ.-

استخدمت الدراسات السابقة المنيج الوصفي التحميؿ وىو المنيج الذي سيتـ استخدامو في الدراسة -
 الحالية.

لدراسة الحالية، حيث استخدمت الدراسات السابقة أداة االستبياف وىي نفس األداة التي سنستخدميا في ا-
 نستفيد مف الدراسات السابقة في كيفية بنائيا.

 تاسعا: المقاربة النظرية لمدراسة

لكؿ باحث مدخؿ يعتمد عميو في مسار بحثو، ويستطيع مف خبللو تفسير نتائجو وتحميؿ  
ات الزوجية معطياتو، وبما أف موضوع بحثنا يتمحور حوؿ مواقع التواصؿ االجتماعي وتأثيرىا عمى العبلق

الفيس بوؾ كنموذج، فإف النظرية التي يمكف أف تتماشى مع موضوعنا فيي نظرية االستخدامات 
 واإلشباعات والنظرية البنائية الوظيفية أمبل في الوصوؿ إلى نتائج أكثر شموال وخدمة لمموضوع.
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 نظرية االستخدامات واإلشباعات: -1

ة مف خبلؿ تعرض الجميور لممنتج اإلعبلمي إلشباع انطمؽ مفيوـ النظريالتعريف بالنظرية:  – 1
 1رغبات كامنة استجابة لدوافع الحاجات الفردية.

وفي تعريؼ آخر: "تنظر ىذه النظرية إلى الجميور عمى أنو جميور سمبي ال حوؿ وال قوة أماـ  
النشط والفعاؿ،  قوة الرسالة اإلعبلمية وتأثيرىا الفعاؿ حتى ظير مفيـو لمجميور العنيد اعترافا بدوره

باعتباره يبحث عف األشياء التي يريد أف يتعرض ليا فيختار عف طواعية وانتقائية ما يريد أف يتمقاه وىو 
نما يقوـ بالتغيير أو التمويؿ أو السيطرة كما يشاء".  2جميور ال يستسمـ تماما لوسائؿ اإلعبلـ وا 

 نشأة النظرية: -2

داـ وسائؿ االتصاؿ الجماىيري لمؤلفيو "الياىو كاتز" ظيرت ىذه النظرية ألوؿ مرة في كتاب استخ
، وكانت الفكرة األساسية لمكتاب تدور حوؿ تصور الوظائؼ التي تقوـ بيا 1974و"جي بمومر" عاـ 

 3وسائؿ اإلعبلـ ومحتواىا مف جانب، ودوافع الفرد مف التعرض إلييا مف جانب آخر.

عبلـ موجو لتحقيؽ أىداؼ يحددىا األفراد، وىـ وتقوؿ تمؾ النظرية أف استخداـ الناس لوسائؿ اإل
أىداؼ مف  5باختيار وسائؿ إعبلمية معينة إلشباع احتياجاتيـ مثمما قاؿ "مارؾ ليغي" ىناؾ ف يقومو 

 استخداـ الناس لوسائؿ اإلعبلـ )مراقبة البيئة، التوجو المعرفي، عدـ الرضا، التوجو العاطفي، التسمية(.

ـ حينما تحدث عالـ االتصاؿ المعروؼ "كاتز 1959ألولى في عاـ قدـ ىذا المدخؿ لممرة ا 
KATZ عف ضرورة تغيير الخط الذي تسير فيو بحوث االتصاؿ، والتركيز عمى كيفية تعامؿ الناس مع "

وسائؿ اإلعبلـ بدال مف الحديث عف تأثيراتيا عمى الجميور، واقترح عمى الباحثيف ضرورة التحوؿ إلى 
ي تمعب دورا وسيطا في ىذا التأثير مف خبلؿ البحث عف إجابة السؤاؿ: ماذا يفعؿ دراسة المتغيرات الت

في  1944الجميور مع وسائؿ اإلعبلـ؟ وكاف الظيور الفعمي لمنظور االستخدامات واإلشباعات عاـ 
شباعاتو" Harzogالمقاؿ الذي كتبو عالـ االجتماع األمريكي  ، بعنواف "دوافع االستماع لممسمسؿ اليومي وا 

( مف المستمعات لممسمسؿ النياري الذي يقدمو 100وتوصمت مف خبلؿ المقاببلت التي أجرتيا مع مئة )
 الراديو إلى وجود إشباعات أساسية لبلستماع إلى ىذه النوعية مف المسمسبلت.

                                                           

 .84ص ،2011األردف عماف،  ـ عبد الرحمف المشاقبة: نظريات اإلعبلـ، دار أسامة لمنشر والتوزيع،بسا (1)
محمد عمي أبو العبل: نظريات االتصاؿ المعاصرة في ضوء تكنولوجيا االتصاؿ والعولمة، دار العمـ واإليماف لمنشر  (2)

 70-69، ص ص2013والتوزيع، 
، األردف عماف، دار المسيرة لمنشر -التطور، الخصائص، النظريات-اىيري واإلعبلـكامؿ خورشيد مراد: االتصاؿ الجم (3)

.45-44، ص ص 2011والتوزيع، 
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وتواصمت الجيود البحثية في ىذا المجاؿ الجديد، حيث وصمت إلى حالة مف النضج تبمورت مف  
صر ىذه النظرية الجديدة، وأىدافيا وفروضيا ليصبح ليا فييا بعد تأثير كبير في أولويات خبلليا عنا

 1بحوث اإلعبلـ في العالـ لسنوات عدة.

 فروض النظرية:-3

وضع "كاتز" وزمبلؤه مف عمماء االتصاؿ خمسة فروض رئيسية تتعمؽ بكيفية استخداـ األفراد  
ى تحقيقيا مف وراء ىذا االستخداـ، وقد نقؿ عف كاتز عدد لوسائؿ االتصاؿ واإلشباعات التي يسعوف إل

 كبير مف عمماء االتصاؿ العرب واألجانب ىذه الفروض دوف إضافة وىي:

إف أعضاء الجميور مشاركوف فعالوف في عممية االتصاؿ الجماىيري، ويستخدموف وسائؿ  -1
 االتصاؿ لتحقيؽ أىداؼ مقصودة تمي توقعاتيـ.

تصاؿ أف الحاجات التي يدركيا أعضاء الجميور ويتحكـ في ذلؾ عوامؿ يعبر استخداـ وسائؿ اال -2
 الفروؽ الفردية.

إف أعضاء الجميور ىـ الذيف يختاروف الرسائؿ والمضموف الذي يشبع حاجاتيـ، وأف وسائؿ  -3
 اإلعبلـ تتنافس مع مصادر اإلشباع األخرى في تمبية ىذه الحاجات.

حديد دوافع تعرضيـ وحاجاتيـ التي يسعوف إلى تمبيتيا، لذا إف األفراد الجميور لدييـ القدرة عمى ت -4
 فيـ يختاروف الوسائؿ المناسبة إلشباع ىذه الحاجات.

يمكف االستدالؿ عمى المعايير الثقافية السائدة في المجتمع مف خبلؿ استخداـ الجميور لوسائؿ 
 2االتصاؿ، وليس مف خبلؿ محتواىا فقط.

 شباعات عمى موضوع الدراسة:تطبيق نظرية االستخدامات واإل-4

اعتمدت الدراسة عمى مدخؿ االستخدامات واإلشباعات لمعرفة مدى تعرض األفراد لمواقع  
االتصاؿ االجتماعي إشباعا لرغباتيـ وحاجاتيـ ودوافع االستخداـ سواء بيف األصدقاء واألقارب وبيف 

 اء االستخداـ لممواقع االجتماعية.الزوجيف، باإلضافة إلى معرفة مدى التفاعؿ الذي يحدث بينيـ جر 

إف نظرية االستخدامات واإلشباعات تركز عمى الجميور الفعاؿ والنشط والذي يسعى إلى تمبية  
متطمباتو وتحقيؽ إشباعاتو والذي يختار الوسيمة المناسبة بكؿ دراية، ودراستنا ىذه تركز عمى المتزوجيف 

                                                           

 .45-44كامؿ خورشيد مراد: مرجع سابؽ، ص ص  (1)
فاطمة بنت محمد األحمري: أثر استخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة عمى الحوار األسري "الياتؼ النقاؿ والشبكة  (2)

، ص ص 2014، رسالة ماجستير في عمـ االجتماع، جامعة الممؾ سعود المممكة العربية السعودية، «ية)األنترنت(العنكبوت
24-25. 
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ـ مواقع التواصؿ االجتماعي ومعرفة ما إذا كانت ىذه الذيف يسعوف إلى تحقيؽ متطمباتيـ الستخدامي
 المواقع االجتماعية تحدث نوعا مف التغير في عبلقتيما الزوجية مف الناحية اإليجابية أو السمبية.

 النظرية البنائية الوظيفية:-2

اء اعتمدت الدراسة عمى النظرية البنيوية الوظيفية بحيث تركز ىذه النظرية عمى أجزاء ووحدات بن
المجتمع والترابط والتماسؾ بيف األفراد والوظائؼ التي يؤدونيا، حيث تركز دراستنا عمى الزوجيف 
باعتبارىما عنصريف ميميف في المجتمع، ويقوماف بوظائؼ وأدوار ميمة في بناء المجتمع، ليذا اعتمدنا 

يا في البناء األسري ومعرفة عمى النظرية البنيوية الوظيفية لمعرفة وظائؼ العبلقة الزوجية ومدى مساىمت
 ما مدى نجاح العبلقة الزوجية، وفشميا إثر المشاكؿ التي تتعرض ليا.
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 : الفصل الثاني

 ية للدراسةاإلجراءات المنهج
 حدود الدراسةأوال: 

 المجاؿ الجغرافي لمدراسةأ/  

 المجاؿ البشري لمدراسةب/  

 المجاؿ الزمني لمدراسةج/  

 منيج الدراسة والعينةثانيا: 

 منيج الدراسةأ/ 

 عينة الدراسة ب/ 

 أدوات جمع البياناتثالثا: 

 / االستمارةأ       
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 أوال: حدود الدراسة

برازىا وىي خطوة أساسية لكؿ   في كؿ دراسة يجب التطرؽ إلى مجاالتيا عف طريؽ تحديدىا وا 
الجغرافي "المكاني"، المجاؿ الزماني، بحث عممي، وىذه الدراسة تعتمد عمى ثبلثة مجاالت ىي: المجاؿ 

 المجاؿ البشري.

 المجــــــــــــــــال الجغرافـــــي:-أ

مف الميـ استعراض المجاؿ الجغرافي  الذي تجري فيو الدراسة والمجاؿ المكاني ىو ذلؾ اإلطار  
بمدية اليشير التي الذي تجري فيو كؿ دراسة، وقد تـ إجراء دراستنا في والية برج بوعريريج وبالضبط في 

كمـ، تتربع بمدية اليشير عمى مساحة إجمالية تقدر  12تعتبر بوابة المدخؿ الغربي لموالية والتي تبعدىا ب
(، وىي واحدة مف أكبر بمديات والية برج بوعريريج مف حيث عدد السكاف، حيث 2014) 315.76بػػػػ 

الرابط بيف البرج والجزائر، وعمى الطريؽ  5نسمة، يمر بيا الطريؽ الوطني رقـ  30000يقطنيا حوالي 
، يحدىا 1984غرب وىي مف  البمديات التي انبثقت إثر التقسيـ اإلداري األخير لسنة -السريع شرؽ

 1شرقا: بمدية برج بوعريريج، وشماال: بمدية مجانة، غربا: بمدية المنصورة وجنوبا: بمدية القصور.

ؽ ووسط الوطف، وتمتاز بالطابع الفبلحي والتجاري تعتبر بمدية اليشير ىمزة وصؿ بيف الشر  
لموالية مما يؤىميا أف تكوف قطبا ثانيا لمدينة برج بوعريريج مف حيث جمب  استراتيجيا بالنسبةوتحتؿ موقعا 

 االستثمار العاـ والخاص.

تجمعات سكنية  5تحتوي بمدية اليشير عمى تجمع سكني حضري مركز البمدية باإلضافة إلى  
القرية الفبلحية -الزنوتة-مخمرة-بوحريزأوالد -الذراع األبيض-وقرى ومداشر ىي: بوعبد اهلل ثانوية

 "الشبور".

 المجال البشــــــــري:-ب

ويقصد بو تحديد مجتمع الدراسة أو مجموعة مف األشخاص الذيف سنجري عمييـ الدراسة لكي  
 ضوع الدراسة.يسيؿ عمينا جمع المعمومات والبيانات البلزمة التي تعيد مو 

أما بخصوص المجاؿ البشري لدراستنا الحالية فيتمثؿ في األزواج ببمدية اليشير والية برج  
 بوعريريج.

 

                                                           

(1) https://www.khabarbalad.com/theme-uspart-40672 -01/03/2022 

https://www.khabarbalad.com/theme-uspart-40672
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 المجال الزمــــــــــــــــني:-ج

ويقصد بو الفترة التي تستغرقيا الدراسة، والتي قد تحدد مف بداية التفكير في إشكالية البحث إلى  
بالنسبة لدراستنا الحالية الموسومة بػػػ: "تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى غاية استخبلص النتائج، و 

 العبلقات الزوجية"، فقد تـ تقسيـ المجاؿ زمني إلى عدة مراحؿ وىي:

 المرحمة األولى:

وتتضمف مرحمة التفكير في الموضوع، وكاف ذلؾ في بداية السنة الجامعية وبالضبط في شير  
ـ الموضوع المقترح إلى األستاذ المشرؼ وبعد موافقتو قدمنا الموضوع إلدارة وتـ تقدي 2021ديسمبر 
 الكمية. 

 المرحمة الثانية:

وكانت بداية شير جانفي، حيث بدأنا في العمؿ بجمع المراجع وكؿ ما يتعمؽ بالجانب النظري  
التحفظات عف  والمنيجي، أيف قدمنا لؤلستاذ المشرؼ ما تـ إنجازه، حيث كانت ىناؾ مبلحظات وبعض

 بعض األخطاء والتي عممنا عمى تصويبيا.

 المرحمة الثالثة: 

 كانت في بداية فيفري إلى منتصؼ شير مارس، والتي قمنا فييا بإنجاز وضبط الجانب النظري. 

 المرحمة الرابعة:

إلى أواخر شير ماي، حيث قمنا في ىذه المرحمة بإنجاز  2022مارس  15والتي بدأت مف  
ميداني، وىذا بتصميـ االستمارة األولية، مف أجؿ تحكيميا واختبار صحتيا، ثـ بعد ذلؾ قمنا الجانب ال

بإعداد استمارة نيائية ثـ قمنا بتوزيعيا عمى األزواج، وبعد استرجاعيا شرعنا في تفريغ بياناتيا وتبويبيا 
 واستخراج النتائج.

 ثانيا: منيج الدراسة والعينة:

 أ/منيج الدراسة:

ار منيج الدراسة في البحوث االجتماعية واإلنسانية يتـ وفؽ األىداؼ التي يريد الوصوؿ إف اختي 
 إلييا، وىذا انطبلقا مف طبيعة الموضوع.

والمقصود بالمنيج ىو تمؾ المجموعة مف القواعد واألنظمة العامة التي يتـ وضعيا مف أجؿ  
 ف محؿ اىتماـ مف طرؼ الباحثيف. الوصوؿ إلى حقائؽ مقبولة حوؿ الظواىر المدروسة والتي تكو 
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كما يعرؼ المنيج بأنو عبارة عف أسموب مف أساليب التنظيـ الفعالة لمجموعة مف األفكار  
 1المتنوعة واليادفة لمكشؼ عف حقيقة تشكؿ الظواىر.

وعادة ما يعرؼ المنيج الوصفي بأنو مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامؿ لوصؼ الظاىرة  
تمادا عمى جمع الخصائص والبيانات وتصنيفيا ومعالجتيا وكذا تحميميا تحميبل دقيقا المدروسة اع

 2استخبلص داللتيا لموصوؿ إلى نتائج أو تعميمات عف الظاىرة المدروسة.

وفي دراستنا التي تتمحور حوؿ "تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى العبلقات الزوجية" والتي  
حوث الوصفية التي تيدؼ إلى اكتشاؼ الواقع ووصؼ الظواىر وصفا دقيقا، تندرج ضمف الدراسات أو الب

وتحديد خصائصيا تحديدا كيفيا وكميا، فيي ال تقتصر عمى مجرد جمع المعمومات والبيانات والحقائؽ بؿ 
 ويتعدى تفسيرىا وتحميميا واستخبلص النتائج.

ليا، مف خبلؿ الوقوؼ عمى اآلثار وتبعا لطريقة موضوع دراستنا فإف المنيج الوصفي ىو األنسب  
المترتبة عف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى العبلقات الزوجية، فيو منيج عممي يقوـ أساسا 
عمى وصؼ الظاىرة أو الموضوع في الدراسة عمى أف تكوف عممية الوصؼ تعني بالضرورة تتبع موضوع 

 .الدراسة ومحاولة الوقوؼ عمى أدؽ جزئياتو وتفاصيمو

 ب/عينة الدراسة:

تعتبر عينة الدراسة مف الخطوات األساسية في البحوث االجتماعية واإلنسانية خاصة البحوث  
الميدانية حيث ال يمكف أف يستغني الباحث عف العينة، فمف خبلليا يتمكف مف جمع المعمومات والبيانات 

التي تجمع مف البيانات الميدانية وىي  التي تساعده في تحميؿ وتفسير دراستو، فالعينة ىي مجتمع الدراسة
تعتبر جزءا مف الكؿ بمعنى أنو تؤخذ مجموعة مف أفراد المجتمع الذي ستجرى الدراسة عميو عمى أف 

 تكوف ممثمة لو لتجرى الدراسة عميو.

وتعرؼ العينة عمى أنيا نموذج يشمؿ جانب أو جزءا مف وحدات المجتمع األصمي المعني  
لو بحيث تحمؿ صفاتو المشتركة، وىذا النموذج أو الجزء يغني الباحث عف دراستو  بالبحث، تكوف ممثمة

                                                           

، عماف، 2منيجية البحث العممي القواعد والمراحؿ والتطبيقات، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، طمحمد عبيدات وآخروف:  (1)
 .35، ص1999األردف، 

، 1رشيد زرواتي: تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العمـو االجتماعية، دار ىومة لمطبع والنشر والتوزيع، ط (2)
 .191، ص2002بوزريعة، الجزائر،
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كؿ وحدات ومفردات المجتمع األصمي خاصة في صعوبة أو استحالة دراسة كؿ تمؾ الوحدات ويتـ 
 1اختيار العينة عادة وفؽ أسس وأساليب عممية متعارؼ عمييا.

ف أفراد المجتمع األصمي ثـ تعمـ نتائج الدراسة كما تعرؼ عمى أنيا جزء معيف أو نسبة معينة م 
 2عمى المجتمع كمو.

كما تعرؼ العينة بأنيا الوحدة الممثمة لممجتمع األصمي أو البعض الممثؿ لمكؿ فالبعض يمثمو  
 3مجموعة مف أفراد المجتمع والكؿ يمثمو جميع أفراد المجتمع.

ع العينة التي تستخدـ حسب طبيعة الدراسة بعد التعرؼ عمى العينة نجد أف ىناؾ العديد مف أنوا 
 أو البحث.

وعميو فقد اعتمدنا في دراستنا عمى العينة القصدية وىي العينة التي يتـ انتقاء أفرادىا بشكؿ  
مقصود مف قبؿ الباحث نظرا لتوفر بعض الخصائص في أولئؾ األفراد دوف غيرىـ ولكوف تمؾ 

 الخصائص مف األمور الميمة.

راسات التي تعتمد عمى العينة القصدية حيث يتـ المجوء ليذا النوع مف العينات في بالنسبة لمد 
 4حالة توفر البيانات البلزمة لدى فئة محددة مف مجتمع الدراسة األصمي.

 تعريف العينة القصدية:

تعرؼ العينة القصدية أو العينة الغرضية أو العمدية وىي أسماء تشير كميا إلى العينة التي يقـو  
فييا الباحث باختيار مفرداتيا بطريقة تحكمية ال مجاؿ فييا لمصدفة بؿ يقوـ ىو شخصيا بانتقاء المفردات 

                                                           

، عماف، 1البحث العممي واستخداـ مصادر المعمومات التقميدية وااللكترونية، دار اليازوري العممية، ط عامر قنديمجي: (1)
 .137، ص1999األردف، 

، 4رشيد زرواتي: تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العمـو االجتماعية واإلنسانية، زاعياش لمطباعة والنشر،ط (2)
 .247 246ص  2012بوزريعة الجزائر،

مصر،  محمد السيد العريني: مناىج البحث العممي، كمية اآلداب، قسـ المكتبات والوثائؽ والمعمومات، جامعة القاىرة (3)
.31ص 2016دط، 

 .96محمد عبيدات وآخروف: مرجع سابؽ، ص (4)
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الممثمة أكثر مف غيرىا لما يبحث عنيا مف معمومات وبيانات وىذا إلدراكو السبؽ ومعرفتو الجيدة لمجتمع 
 1البحث وعناصره اليامة التي تمثمو تمثيبل صحيحا.

ر العينة القصدية نظرا لطبيعة دراستنا والتي فرضت عمينا استخداـ ىذا النوع مف وقد قمنا باختيا 
العينات، وىذا االختيار عمى أساس استخداـ الزوجيف لموقع التواصؿ االجتماعي )فيسبوؾ( بميداف دراستنا 

ة بيف ببمدية اليشير، الشيء الذي يقودنا إلى معرفة تأثيرات مواقع التواصؿ االجتماعي عمى العبلق
 الزوجيف.

 مفردة. 50حيث شممت عينة دراستنا  

 ثالثا: أدوات جمع البيانات

تعتبر عممية جمع البيانات والمعطيات مف أىـ مراحؿ البحث العممي، حيث أف البيانات ىي  
المادة الخاـ التي يستخمص منيا الباحث نتائجو وذلؾ بعد المعالجة والتفريغ والتحميؿ والتفسير وعمى 

أف يحسف اختيار األداة التي يستخدميا لجمع المعطيات مف الميداف ومدى توفقيا مع الموضوع  الباحث
 والمنيج المتبع.

 ومف بيف األدوات التي اعتمدنا عمييا في دراستنا ىي: 

 االستمارة:-أ

وىي األداة األساسية التي تعتبر مف أىـ الوسائؿ في جمع المعمومات وترتكز عمييا البحوث  
ية مف خبلؿ جمع المعطيات حوؿ الموضوع المدروس، وتعرؼ عمى أنيا أسموب جمع البيانات الميدان

الذي يستيدؼ استشارة األفراد المبحوثيف بطريقة منيجية لتقديـ حقائؽ وآراء وأفكار معينة في إطار 
اد مف أجؿ البيانات المرتبطة بموضوع الدراسة وأىدافيا، وىي نموذج يضـّ مجموعة أسئمة توجو إلى األفر 

الحصوؿ عمى معمومات حوؿ موضوع أو مشكمة أو موقؼ، ويتـ تنفيذ االستمارة إما عف طريؽ المقابمة 
لجمع البيانات الميدانية التي يتعذر   الشخصية أو أف ترسؿ إلى المبحوثيف عف طريؽ البريد وتستخدـ

 2جمعيا عف طريؽ أدوات جمع البيانات األخرى.

                                                           

عينة مف  قسماس صبرينة، معطاوي موسى: تأثير الياتؼ الذكي عمى االتصاؿ األسري، دراسة مسحية ميدانية عمى (1)
األسر الجزائرية "والية عيف الدفمى"، رسالة ماستر تخصص وسائؿ اإلعبلـ والمجتمع، جامعة الجيبللي بونعامة، خميس 

.20، ص2018مميانة، 
 .182رشيد زرواتي: مرجع سابؽ، ص (2)
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يا مجموعة مف األسئمة المكتوبة والتي تعد بقصد الحصوؿ عمى معمومات كما تعرؼ االستمارة بأن 
 أو آراء المبحوثيف حوؿ ظاىرة أو موقؼ معيف.

وتعرؼ أيضا بأنيا وسيمة لجمع المعمومات المتعمقة بموضوع البحث، يتـ تعبئتيا مف قبؿ عينة  
 1ممثمة مف األفراد ويسمى الشخص الذي يقوـ بمؿء االستمارة بالمستجيب.

وقد استخدمنا االستمارة كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعمومات المتعمقة بموضوع دراستنا "تأثير  
 مواقع التواصؿ االجتماعي عمى العبلقات الزوجية".

 محاور وىي: 3حيث قمنا بصياغة أسئمة االستمارة وتصنيفيا ضمف  

 يتضمف البيانات الشخصية لممبحوثيف.المحور األول: 

عادات وأنماط استخداـ موقع التواصؿ يتضمف جمع البيانات والمعمومات المتعمقة بالثاني: المحور 
 .االجتماعي )الفيس بوؾ( لدى األزواج

االجتماعي )الفيس  التواصؿ يتضمف جمع البيانات والمعمومات المتعمقة بمساىمة موقعالمحور الثالث: 
 في زعزعة العبلقات الزوجية. بوؾ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

جراؤه بيف األفكار الدولية، دط (1) ، عماف، األردف، ربحي مصطفى عمياف: البحث العممي أسسو ومناىجو وأساليبو وا 
.90، ص2001



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماعي شبكات التواصل االج :الفصل الثالث
 والعالقات الزوجية

 االجتماعيماىية شبكات التواصؿ : أوال
 تمييد

 .االجتماعيشبكات التواصؿ  تعريف-1
 .االجتماعيشبكات التواصؿ  نشأة-2
 .االجتماعيشبكات التواصؿ  مميزات-3
 .االجتماعيلمواقع التواصؿ  االجتماعية اآلثار-4

 خبلصة

 بوؾ الفيس: ثانيا
 تمييد

 . ؾبو  الفيس تعريؼ-1
 .بوؾ الفيس نشأة-2
 بوؾ. الفيس مميزات-3
 .بوؾ الفيسوسمبيات  إيجابيات-4

 خبلصة

 ماىية العبلقات الزوجية ثالثا:
 تمييد

 .العبلقة الزوجية تعريف-1
  العبلقة الزوجية. أنماط-2
 التغير في العبلقة الزوجية. عوامل-3
 .العبلقة الزوجية أىمية-4

 خبلصة
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 ماىية شبكات التواصل االجتماعي أوال:

 :تمييد

مما ال شؾ فيو أف التطور اليائؿ في تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة غير أنماط كثيرة في حياة الناس  
بعد مساىمة ىذه األخيرة في العديد مف القضايا التي تربط حتى بالعبلقات األساسية، فتكنولوجيا االنترنت 

 نت وىي مف أكتر المواقع استخداماغت درجة متقدمة مف التطور فبرز الجيؿ الثاني مف االنتر مثبل بم
مواقع التواصؿ االجتماعي حيث تحولت إلى بديؿ عف مختمؼ النشاطات التقميدية الماضية مف خبلؿ 

 تفاعؿ عدد كبير جدا مف المستخدميف.
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 شبكات التواصل االجتماعي: تعريف-1

ي مصطمح يطمؽ عمى مجموعة مف المواقع عمى شبكة األنترنت، سميت اجتماعية ألنيا أتت ى
تتيح لممشترؾ حساب خاص بو ومف تـ  2.0مف مفيوـ بناء المجتمعات وظيرت مع الجيؿ الثاني لمويب 

ربطو مف خبلؿ نظاـ اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخريف لدييـ نفس االىتمامات واليوايات أو جمعو 
 1ع أصدقاء الجامعة أو أصدقاء جدد.م

أو ىي صفحات الويب التي يمكف أف تسيؿ التفاعؿ النشط بيف األعضاء المشتركيف في ىذه  
الشبكات االجتماعية الموجودة عمى االنترنت و تيدؼ إلى توفير مختمؼ وسائؿ االىتماـ و التي تساعد 

المغوية، الفيديو، الدردشة، تبادؿ  )المراسمة عمى التفاعؿ بيف األعضاء و يمكف أف تشمؿ ىذه المميزات
 2الممفات، مجموعات النقاش، البريد االلكتروني و المدونات(.

:"ىي الخدمة االلكترونية التي تسمح لممستخدميف odlisتعريف الشبكات االجتماعية وجاء  
 3.بإنشاء ممفات شخصية ليـ كما تسمح بالتواصؿ مع اآلخريف في بيئة مجتمع افتراضي"

كما تعرؼ أيضا عمى أنيا عبارة عف منظومة مف المواقع االلكترونية التي تسمح لممشترؾ بإنشاء  
حساب خاص بو تـ ربطو مف خبلؿ نظاـ اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخريف لدييـ نفس االىتمامات 

لثاني لمويب، أو جمعو مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية، وتصنؼ ىذه المواقع ضمف الجيؿ ا واليوايات 
 4وسميت اجتماعية ألنيا أتت بمفيوـ بناء المجتمعات.

 :نشأة شبكات التواصل االجتماعي-2

بدأت شبكات التواصؿ االجتماعي في الظيور فعميا في منتصؼ التسعينات مف القرف الماضي  
ف وكاف اليدؼ منو الربط بي Classmates ، عندما صمـ راندي كونرادز موقع1955وتحديدا سنة 

زمبلء الدراسة ومساعدة األصدقاء الذيف جمعتيـ الدراسة في مراحؿ حياتية معينة، وفرقتيـ ظروؼ الحياة 

                                                           

عبد الباسط محمد عبد الوىاب: استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ في اإلنتاج اإلذاعي والتمفزيوني، المكتب الجامعي  (1)
 .153، ص2005الحديث، مصر، 

 .6وائؿ مبارؾ خضر فضؿ اهلل: مرجع سابؽ، ص (2)
)3( Joan M, Reitz:onlone dictionary for library and information sciene, http://www.abc clion/ 
ODLIS/search ODLIS aspx, 29/01/2022, 16 :18 h 

محمد نصر: األنترنت واإلعبلـ والصحافة االلكترونية، مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع، اإلمارات العربية المتحدة، ني حس (4)
 .21، ص2003، 1ط

http://www.abc/
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العممية في أماكف متباعدة وكاف ىذا الموقع يمبي رغبة ىؤالء األصدقاء الزمبلء في التواصؿ فيما بينيـ 
 1إلكترونيا.

 1997عاـ  six degrees.com وقعبعد ىذا توالى تأسيس مواقع الشبكات االجتماعية مثؿ م 
وركز ذلؾ الموقع عمى الروابط المباشرة بيف األشخاص وجمع بيف كؿ المبلمح والخصائص المتوفرة في 

رساؿ الرسائؿ  Web 2.0تطبيقات  ولقد روج ىذا الموقع لنفسو كأداة تساعد الناس في التواصؿ وا 
ذب مبلييف مف المستخدميف، إال أنيا فشمت لؤلخريف، لكف في الوقت الذي استطاعت ىذه الخدمة أف تج

ـ، يرى مؤسسو ىذا الموقع أنو كاف في الصدارة 2000في أف تبقى دائمة، حيث تـ إيقاؼ الخدمة عاـ 
 2أنذاؾ خاصة في بداية ارتفاع عدد مستخدمي األنترنت في العالـ.

لعالـ حيث ظير توالت بعد ذلؾ الشبكات االجتماعية في الظيور الى ا 2004ومع بداية عاـ  
األمريكي الشيير، ويعتبر  My space وىو موقع Google موقع يبمغ عدد مشاىدة صفحاتو أكثر مف

 مف أوائؿ وأكبر الشبكات االجتماعية عمى مستوى العالـ لكف العبلمة الفارقة كانت في ظيور موقع
Face book.com الذي بدأ أيضا في االنتشار المتوازي مع ماي سبيس.  

بإتاحة تكويف التطبيقات لممصوريف، فكاف األوؿ مف خبلؿ  2007قاـ فايس بوؾ في عاـ حتى  
إتاحة الفرصة بوضع ممفات شخصية لممستخدميف عمى الموقع، وتبادؿ المعمومات فيما بينيـ، كذلؾ 

ى إلى إمكانية التعميؽ عمى األخبار الموجودة عمى الموقع، وتبادؿ الرسائؿ مع باقي المشتركيف وىذا ما أد
مميوف مستخدـ عمى  900زيادة أعداد مستخدمي الفايس بوؾ بشكؿ كبير ويعتقد أف عددىـ حاليا يتجاوز 

 3مستوى العالـ.

موقع التواصؿ االجتماعي حوؿ العالـ يتـ استخداميا بمختمؼ المغات  400ويوجد حاليا أكثر مف  
تقطب أكثر مف ثمتي مستخدمي الشبكة وشرائح المجتمع والمؤسسات كما أف تمؾ الشبكات االجتماعية تس

 4العنكبوتية "األنترنت".

                                                           

ريـ عمي الدبيسي، زىير ياسيف الطاىات: دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تشكيؿ الرأي العاـ لدى طمبة عبد الك (1)
 .70، ص2013، 1، العدد 40الجامعات األردنية، دراسات العمـو اإلنسانية واالجتماعية، المجمد 

جيا، المركز العربي الحديث ألبحاث وليد رشاد زكي: نظرية الشبكات االجتماعية مف اإليديولوجية إلى الميثودولو  (2)
.5، ص2012الفضاء االلكتروني، 

، 2010فتحي حسيف عامر، وسائؿ االتصاؿ الحديثة مف الجريدة إلى الفايس بوؾ، العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة،  (3)
 .205ص
 15إلى  13اإلسبلمي مف  سعود صالح كاتب: اإلعبلـ الجديد وقضايا المجتمع، المؤتمر العالمي الثاني لئلعبلـ (4)

 .10، ص2011ديسمبر، جامعة الممؾ عبد العزيز، جدة، 
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وطبقا لئلحصاءات التي قامت بيا الشبكة العربية المعمومات حقوؽ اإلنساف بشأف واقع األنترنت  
 الفيسمميوف مستخدـ، ومستخدمو  58، فإف عدد مستخدمي االنترنت قرابة 2009في الوطف العربي لعاـ 

ألؼ مدونة عربية، حيث أف الجزائر بيا  600ستخدـ، عدد المدونات العربية مميوف م 12بوؾ تحديدا 
 .الجزائرمصر، لبناف،  بوؾ: لمفيسالبمداف استخداما  وأكتر ألؼ مقيى  16أكبر عدد المقاىي األنترنت 

ولقد أكد كثير مف الخبراء التقنييف أف الشبكات االجتماعية تسيطر في الوقت الراىف عمى نحو  
مف وسائؿ التواصؿ االجتماعي خصائصيا  ولكؿ وسيمةلسوؽ اإلعبلمية واالتصالية عالميا %مف ا71

تتفؽ في سمة واحدة ىي القدرة عمى  ولكنيا جميعاومميزاتيا وتفردىا في نقؿ المحتوى المطموب بثو، 
محتوى  نقؿ وكذلؾ إمكانيةتحقيؽ التواصؿ بيف البشر دوف حدود مكانية أو زمانية أو قيود عمى الحرية 

 والمواقع الخاصةومعظـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي  مكتوبة،أي رسالة سواء كانت مرئية أو صوتية أو 
 1بيا يمكف الوصوؿ إلييا مف أي مكاف في العالـ.

 الشبكات االجتماعية: خصائص-3

شبكة  غير تمؾ التي نجدىا في مواقع تمتاز شبكات التواصؿ االجتماعي بعدة مميزات وخصائص 
تسعى لموصوؿ الييا  عمييا عمييا واألىداؼ التي بنيت نترنيت وىذا ناتج عف الخصوصية التي تتوفراأل

 ويمكننا اختزاؿ ىذه المزايا في العناصر التالية:
عمى مزيج مف  حيث أنو احدت ثورة نوعية في المحتوى االتصالي الذي يتضمف متعددة الوسائط:

بشكؿ خاص عبر ما يعرؼ بصحافة المواطنيف،  فيديوولقطات ال وممفات الصوتالنصوص والصور 
 2.والدراسةالتدير  تستمـز وتجارية كبيرةوكاف لو تأثيرات اجتماعية وسياسية 

وقتيـ  والذيف أصبحويقصد بذلؾ زيادة وعدد الخيارات أماـ مستيمكي وسائؿ اإلعبلـ تفتيت الجماىير: 
 واليواتؼ الذكيةونية وشبكات التواصؿ االجتماعية موزعا بيف العديد مف الوسائؿ مثؿ المواقع االلكتر 

ذاعة  وألعاب الفيديو  .وتمفزيوفاإللكترونية بجانب الوسائؿ التقميدية مف صحؼ وا 
نفس الوقت فالمستخدـ بإمكانو  والمتمقي فيويقصد بو عدـ الحاجة لوجود المرسؿ  غياب التزامنية:

 .يريدهالحصوؿ عمى المحتوى في أي وقت 

لغة  75بمعني توفرىا عمى معظـ المغات السائدة في العالـ حيت أنيا تضـ أكثر مف غات: متعدد الم
 .محمية معروفة باإلضافة إلى إمكانية تغيير المغة عند االستخداـ

                                                           

)1   ( http://www.google.com/search Le 02/02/2022 a 17 :55. 
 .10سعود صالح كاتب: مرجع سابؽ، ص (2)

http://www.google.com/search
http://www.google.com/search
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حيت يتـ إتاحة روابط لمخدمات واألدوات التي يمكف استخداميا في  التحكم في المحتوى المعروض:
ترغب في  والصفحات التيالمواقع  وأخباره وروابطب في مشاىدة أنشطتو إضافة األصدقاء وتجديد مف يرغ

عرض محتواىا لديو وعمى أساس اختياراتو يتـ تحديد صفحتو فالشخص ىو فقط مف يحدد المحتوى الذي 
 سيعرض عمى صفحتو.

الميتو ويقصد باالنتشار شيوعو ووصولو إلى جميع شرائح المجتمع تقريبا إضافة إلى ع عالمية االنتشار:
 1.والمكانيةوقدرتو عمى تجاوز الحدود الجغرافية 

فالشبكات االجتماعية باإلضافة لمحروؼ وبساطة المغة ، تستخدـ الرموز والصور   سيولة االستخدام:
التي تسيؿ لممستخدـ التفاعؿ، لذا فإف أي شخص يممؾ ميارات أساسية في األنترنيت، يمكنو خمؽ و 

تماعية ، فمف قبؿ كاف بإمكاف األشخاص الحصوؿ عمى تواجد عبر الشبكة تسيير صفحة في الشبكة االج
مف خبلؿ الحصوؿ عمى صفحات شخصية، و لكف المشكؿ كاف صعوبة خمؽ ىذه الصفحات و تطويرىا 
، استضافة الموقع غالبا ما يتحمؿ تكاليؼ كما أنيا مفتوحة أماـ الجميع، فأغمبيتيا تتيح لؤلشخاص 

قت الذي يتـ فيو التسجيؿ في مواقع أخرى مف خبلؿ إرساؿ دعة مف طرؼ أعضاء التسجيؿ فييا، في الو 
 . سابقوف في الموقع

، ويقـو والخدمات الفعالةحيت تتوفر لمجميع األدوات المبتكرة  محتوى الموقع يقوم ببنائو المستخدمون:
محتوى الخاص بكؿ شبكة متفرعة ال نياية ليا مف ال وبالتالي تتكوفكؿ مستخدـ بيناء محتوى صفحتو 

 .مستخدـ
نما ىو أف  التواصل المستمر بين المستخدمين: التواصؿ الفعاؿ ليس فقط االتصاؿ المباشر بيف األفراد وا 

تصؿ نشاطات وأخبار مستخدـ إلى مستخدـ أخر بشكؿ آلي دوف تدخؿ يدوي ويمكف أيضا التعميؽ عمييا 
بداء الرأي والمناقشة.  2وا 

الشبكات االجتماعية منذ بداية ظيورىا إلى تجسيد التفاعمية بيف أفرادىا  لقد سعت مواقع التفاعمية:
فييا مستقبؿ و قارئ فيو مرسؿ و كاتب و مشارؾ فيي تمغي السمبية  والتطور فالفردلضماف االستمرارية 

ى في اإلعبلـ القديـ )التمفاز والصحؼ الورقية( وتعطي حيز لممشاركة الفاعمة بيف المشاىد والقارئ، فعم
 .سبيؿ المثاؿ يمكف إجراء ندوات و مناقشات و التطرؽ لمواضيع جديدة ال تتناوليا وسائؿ اإلعبلـ

                                                           

ؼ شبكات التواصؿ االجتماعي في التعمـ، جامعة اـ القرى، أمؿ نصر الديف سميماف عمر: تصور مقترح لتوظي (1)
 .12الرياض، ص

 .10أمؿ نصر الديف سميماف عمر: المرجع نفسو، ص (2)
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 والعالـ لبثالطالب لمتعمـ  ودوافعو مثبليستخدميا كؿ شخص عمى حسب حاجاتو  التنوع في االستخدام:
  1وىكذا. .……سمعيا وخدماتيا والشركات لترويجمع القراء  والكاتب لمتواصؿعممو 

اقتصادية في الجيد والوقت والماؿ في ظؿ مجانية االشتراؾ والتسجيؿ، فالفرد  التوفير واالقتصادية:
البسيط يستطيع امتبلؾ حيز عمى شبكة التواصؿ االجتماعي وليس ذلؾ حكرا عمى أصحاب األمواؿ 

 والنفوذ والسمطات. 

ضافتيـ دوف حيث أنيا تسمح لممستخدـ بالبحث عف أ عدد غير محدود من األصدقاا: فراد آخريف وا 
  2تقييدىـ بعدد محدود.

 االجتماعية لمواقع التواصل االجتماعي: األثار-4

يعيش العالـ اليوـ في مجتمع ما بعد الصناعة أو ما بعد الحداثة وىو مجتمع رقمي عالمي أفرز 
نفسو ماذا  واإلنساف األنترنيتي الذي يساؿ Dagital Humans بدوره ما بات يعرؼ باإلنساف الرقمي

سيحصؿ بعد؟ بدال مف السؤاؿ التقميدي: ماذا ستفعؿ؟، فقد أصبح النشاط االتصالي تيارا مجتمعيا جارفا 
ال يمكف ألحد أف يكوف بمعزؿ عنو وأصبح اإلنساف أماـ فيض مف المعمومات واألفكار والمشاعر بحيث 

 أصبحت أكبر ظواىر ىذا العصر.« الوفرة االتصالية»يمكف القوؿ: 

ذه الوفرة تشكؿ عبئا عمى اإلنساف في كثير مف األحياف، إذ يجد نفسو في مواقؼ محيرة وى
ومركبة في كثير مف األوقات، و ما يدفع الكثيريف إلى االنعزالية أو عدـ االكتراث بما يدور حوليـ، أو 

متضاربة  إلى مزيد مف االنشغاؿ بالواقع، أو قد يصبحوف في وضع غاضب أي أف التأثيرات متبادلة بؿ
أحيانا ، بؿ تتسـ عادة ببرودة االنفعاالت النفسية و ضعؼ التأثير باالنتقادات و عدـ االستجابة لمنصح 

أو « االغتراب»والتوجيو مع ضعؼ التواصؿ المفظي و يطمؽ األطباء النفسيوف عمى ىذا الوضع 
لفكر اإلنساف يرى فيو آخروف و في حيف يرى بعضيـ أف ذلؾ التدفؽ االتصالي اليائؿ إثراء « االنطوائية»

انتياكا عقميا ، وضعفا نفسيا و اضطرابا عقائديا و في جميع األحواؿ فإف التأثيرات االجتماعية لوسائؿ 
 3التواصؿ االجتماعية باتت واضحة في مختمؼ مجاالت الحياة.

لدرجة أّف ىناؾ مف الباحثيف مف يميؿ إلى وصؼ المدونيف و مستخدمي وسائؿ التواصؿ 
و المؤكد أف مف بيف التأثيرات االجتماعية الواضحة لوسائؿ التواصؿ « مؤرخو العصر» جتماعي بأنيـ اال

                                                           

1) https://www.alukah.net/spotlight  أم خطر االجتماعيت الشبكاث: الصاعدي مبارك مسفر سلطان   

  .2122-10-21،يوم 2102 المنورة، المدينت األلوكت، شبكت فرصت،

.12سعود صالح الكاتب: مرجع سابؽ، ص (2)
، 1مف القبيمة إلى الفيس بوؾ، ط جماؿ سند السويدي: وسائؿ التواصؿ االجتماعي ودورىا في التحوالت المستقبمية (3)

  60، ص2013

https://www.alukah.net/spotlight
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والتقنية ليذه الوسائؿ، التي  physicalاالجتماعي أف أفراد أصبح أكثر تحررا بفضؿ المرونة المادية 
ية مدعومة برغبة اإلنساف جعمت تداوؿ المعمومات وتبادليا بيف البشر في غاية السرعة فقد تجاوزت التقن

الفطرية في التحرر مف ىياكؿ الدولة التقميدية التي ترى في الفرد كائنا اتصاليا متقببل يقؼ تأثره داخؿ 
حدود ما يتأثر بو المجتمع، ولكف الحاصؿ أف سمطة الفرد عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي تزداد يوميا 

أف عاجبل و آجبل بكؿ محاولة إلعادة ىيكمة وسائؿ  والسيما في الدوؿ النامية وىذه السمطة تصطدـ
اإلعبلـ التقميدية وتنظيميا فالييكمة الكبلسيكية القديمة ستشابييا تحررية فردية تسعى إلى فرض نفسيا 
ليس في ممكية الوسيمة وتبادؿ المعمومات دونما إقصاء فقط، ولكف في التأسيس المؤسسات فردية في 

دارة مختمفة لم  1مشيد اإلعبلمي أيضا.االتصاؿ وا 

ضعفت أو تراجعت قوة العبلقات االجتماعية التقميدية ما بيف األفراد المصمحة العبلقات 
االفتراضية، وذلؾ مع إزالة المواقع الجغرافية واالقتصادية والمغوية لمتواصؿ فقد استطاعت مواقع التواصؿ 

معظـ األحياف، وفي كثير مف سماتو مع في  وتفاعميا يتشابواالجتماعي أف تنشأ مجتمع افتراضي حيا 
المجتمع الواقعي حيث يمكف التواصؿ المستمر عف بعد دوف عوائؽ ممموسة، والعيش في العالـ 

 االفتراضي، وتكويف " األسرة االفتراضية" ضمف " المجتمع االفتراضي".

لمتداخؿ والتفاعؿ  وىذه العبلقات الجديدة العابرة لمحدود تؤدي إلى ظيور قيـ ومبادئ جديدة نتيجة
بيف التقاليد واألعراؼ المحمية ونظيراتيا األجنبية، ويمكف أف يؤدي ذلؾ إلى نوع مف "عولمة" القيـ 
والمبادئ التي تتبعيا غالبية البشر مع ظيور أقميات تقاوـ مثؿ ىذا التوجو تتجو أحيانا إلى التطرؽ في 

التي  Anonymousجديدة ، مجموعة أنونيموس المقاومة و مف أىـ األمثمة عمى مثؿ ىذه العبلقات ال
، وبدأت كمجموعة غير مترابطة تعيش في العالـ االفتراضي مف األفراد الميتميف  2003ظيرت عاـ 

 2بالقرصنة اإللكترونية و ذلؾ لمتواصؿ و التنافس.

نة في تطبيؽ "مقالب إلكترونية" لكف ىذه المجموعة تطورت بمرور الوقت لتنتيج مبادئ وقيـ معي
ترتبط بالحريات سواء الرقمية أو الفردية وتقوـ بعمميات قرصنة إلكترونية شديدة الخطورة دفاعا عف ىذه 

 2012المبادئ مثؿ ىجوميـ عمى موقع وزارة العدؿ األمريكية وموقع شركات ترفيو كبرى في عاـ 
كة األفبلـ و األغاني اعتراضا عمى ما أتخذ مف إجراءات قانونية اتجاه أحد أشير مواقع تحميؿ و مشار 

"فايسبوؾ"، كذلؾ قدمت المجموعة الدعـ الفني لعدد مف الثورات العربية وحركة "احتموا ووؿ ستريت" مف 
،جولياف أسانج، « ويكيميس» خبلؿ اختراؽ مواقع حكومية ، كما قامت بيجمات إلكترونية خطرا لمؤسس 

                                                           

.61جماؿ سند السويدي: المرجع السابؽ، ص (1)
، 2006مد عمي البدوي: دراسات سوسيو إعبلمية، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، مح (2)
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رىـ السياسي العالمي و خاصة بيف الشباب ، إف بعد صدور قرار اعتقالو و لعؿ مف الدالئؿ عمى قوة تأثي
، أو ما يعرؼ إعبلميا  guy fawkesالحركات الثورية قد تبنت جزئيا شعارىـ المميز ، قناع جاي فوكس

 vendetta.1 اتبقناع فندي

وفيما يمي نتعرض لتأثيرات أخرى مباشرة وغير مباشرة لمواقع التواصؿ االجتماعي بعضيا 
ترة زمنية تتوقؼ مدتيا عمى اعتبارات عدة منيا، عمر المستخدـ، وطبيعة الشخصية سيحدث تأثيره بعد ف

 :وتركيبتو العقائدية والنفسية وتتمثؿ في
فقد أصبح الوقت الذي يقضيو مستخدـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي خصما في فترات  التفكك االجتماعي:

ممارسة واجبات المسؤولية  واألقارب وكذلؾ والمجتمع واألصدقاءالتفاعؿ االجتماعي المباشر مع األسرة 
 .االجتماعية تجاه اآلخريف

وتراجع قيـ المجتمع  والشعور بالذات،سوؼ يجري تعزيز قيـ الفردية  تغير منظومة القيم االجتماعية:
 .والعزلةلمفرد في ظؿ تنامي الرغبة في الوحدة  والسمات االنفعالية والنمو االجتماعي

يرى مستخدـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي عالـ متعدد  والعيش في العالم االفتراضية:االنفصال عن الواقع 
الثقافات والمغات والمذاىب واألعراؼ وما يجعمو يعايش ىذا العالـ بكؿ حواسو ومف ثـ ينفصؿ عف 

  2الواقع.
تخداـ لقد تـ طرح ىذا المصطمح عمى نطاؽ محدود برغـ صدقيتو فالمدمنوف عمى اس أرامل األنترنيت:

مواقع التواصؿ االجتماعي يعاني أزواجيـ أو زوجاتيـ غياب الشريؾ و عدـ قيامو باي دور حقيقي في 
حياة أسرتو ، و المقصود بالترمؿ غياب الشريؾ في العبلقة الزوجية بوقوعو قوية في إدماف استخداـ 

ذا كاف األرامؿ في الواقع ليـ حقوؽ مجتمعية  و قانونية فربما يكوف لؤلرامؿ مواقع التواصؿ االجتماعي، وا 
حقوؽ مجتمعية وقانونية في المستقبؿ أيضا وقد تنشأ « أرامؿ افتراضيوف» مواقع التواصؿ االجتماعي وىـ 

 3لذلؾ محاكـ "خاصة لؤلرممة االفتراضية".

 

 

 

                                                           

 .240محمد عمي البدوي: المرجع سابؽ، ص (1)
عبد اهلل محمد عبد الرحمف: سوسيولوجيا االتصاؿ واالعبلـ " النشأة التطورية واالتجاىات الحديثة والدراسة الميدانية"،  (2)

 .29، ص2006، 1دار المعرفة الجامعية، ط
 .30عبد اهلل محمد عبد الرحمف: المرجع نفسو، ص (3)
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 خالصة:

لمفيـو  وتجسيدىا القوينظرا لمخدمات المتعددة التي أتاحتيا شبكات التواصؿ االجتماعي 
لمجتمع االفتراضي أصبح األفراد يمارسوف مف خبلليا مختمؼ األدوار، األمر الذي دفعيـ إلى االندماج ا

مف المجتمع المادي، فكاف لشبكات التواصؿ االجتماعي  وبالتالي االنسحاببشكؿ كبير في ىذا المجتمع 
 االفتراضية.عمى األنترنيت دور كبير في تشكيؿ المجتمعات 
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 الفيس بوؾثانيا: 

 تمييد:

إف التطور الحاصؿ في تكنولوجيا االتصاالت غير مف حياة األفراد مف حيث تواصميـ في 
عبلقاتيـ اإلنسانية حيث تحوؿ االتصاؿ مف مواجية افتراضية وذلؾ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي، 

ؿ حتى أنو أدى باإلطاحة مف خاصة الفايس بوؾ الذي يعد مف أكثر المواقع التي أصبح ليا تأثير فعا
  .األنظمة السياسية في الدوؿ العربية

 تعريف الفيس بوك:-1

وىو عبارة عف شبكة اجتماعية يمكف الدخوؿ إليو مجانا،  Facebookالفايسبوؾ باإلنجميزية 
تديره شركة الفايسبوؾ المحدودة المسؤولية كممكية خاصة فالمستخدموف بإمكانيـ االنضماـ إليو في 

بكات التي تنظميا المدينة أو جية العمؿ أو المدرسة أو اإلقميـ وذلؾ مف أجؿ االتصاؿ باآلخريف الش
 1والتفاعؿ معيـ.

ويعتبر الفايسبوؾ أحد أىـ المجتمعات االفتراضية أو التخيمية التي نشأت عمى االنترنيت والذي 
يمي بحؽ فيو يحتوي عمى الدردشة يجمع المبلييف مف المشتركيف مف مختمؼ بمداف العالـ إذ يعد عالـ تخ

إضافة إلى العديد مف التطبيقات التي تتيح لمفرد أف يعبر عف نفسو بشتى الطرؽ وأف يتعرؼ عمى حياة 
اآلخريف والبيانات الشخصية المتعمقة بيـ كذلؾ يمكنو أف يضع صوره وصور أفراد عائمتو كما يتيح الفيس 

  2عات.بوؾ الفرصة لبلشتراؾ في العديد مف المجمو 

يمثؿ  الوىو أو ىو موقع اجتماعي لمتواصؿ أسسو مارؾ بيرغ واحد مف مواقع التشبؾ االجتماعي  
نما أصبحمنتدى اجتماعي  قاعدة تكنولوجية سيمة بإمكاف أي شخص أف يفعؿ بواسطتو ما يشاء ويمنح  وا 

ىي ممؼ الصور حوؿ ىذا الموقع لمشتركيو ستة أنظمة تطبيؽ عمى الجية اليسرى لمصفحة الرئيسية لو و 
 3الفيديو ومف ضمف ما يتميز بو النظاـ الذي يسمح بالعثور عمى األشخاص ليـ نفس االىتمامات.

 

                                                           

)1( Zalk alan j :hundrdes register for new face book webrit harfad grinson ,february 9,2004 
http://wwwthecrimson .com /article /2004 /9 hundreds _ register _for new _facebook _03 
/2/2022  

محمد السيد حبلوة: رجاء عمي عبد العاطي العشماوي: العبلقات االجتماعية لمشباب بيف دردشة األنترنت والفيس بوؾ،  (2)
 .113، ص2011اإلسكندرية مصر، دار المعرفة الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع، د ط، 

 .51وائؿ مبارؾ خضر فضؿ اهلل: مرجع سابؽ، ص (3)
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 نشأة الفيس بوك: -2

تأسس الموقع عف طريؽ كؿ مف "مارؾ روكربيرج" بمساعدة مع كؿ مف داستيف موسكو فيتز"  
البا في جامعة "ىارفاد". أوؿ ما بدأ الموقع وكريس ىيوز" كانا رفيقي مارؾ في سكف الجامعة عندما كاف ط

في العمؿ والتوسع اقتصرت عضويتو عمى طمبة جامعة "ىارفاد" ثـ توسعت لتشمؿ الكميات األخرى في 
ايفي ليغ" و"ستانفورد" ثـ سرعاف ما انتشر لتشمؿ أي طالب جامعي ثـ تبلميذ »وجامعتي مدينة بوسطف 

 1عاما فما فوؽ باالشتراؾ فيو. 13ص يبمغ مف العمر المدارس الثانوية كما أنو سمح ألي شخ

لقي الموقع رواجا بيف طمبة جامعة ىارفاد واكتسب شعبية جارفة بيف الطمبة ثـ وسع قاعدة 
الثانوية الذيف يسعوف إلى التعرؼ عمى الحياة  وطمبة المدارساالنضماـ إليو لتشمؿ طمبة جامعات أخرى 

 2مميوف مستخدـ عمى مستوى العالـ. 900مف يضـ الموقع حاليا أكثر  الجامعية،

التابع لجامعة ىارفاد وىو « ماتش فايس»انطمؽ موقع الفايس بوؾ کنتاج غير متوقع مف موقع 
موقع يعتمد عمى نشر صور لمجموعة مف األشخاص ثـ اختيار رواد الموقع لمشخص األكثر جاذبية في 

عندما كاف يرتاد  2003أكتوبر مف عاـ  28تش في مارؾ زوكربيرج بابتكار الفايس ما وقد قاـالجامعة 
جامعة ىارفاد كطالب في السنة الثانية في ىذه األثناء كاف زوكربيرج يقوـ بإنشاء مدونة حوؿ إحدى 

 3في القياـ بأمر ما قد يثنيو عف التفكير في ىذه الفتاة. ويحاوؿ التفكيرالفتيات 

المتاح  ستخداـ صور مجمعة مف دليؿ صورفتـ ا« ماتش فايس»تأسس الموقع کنتاج عف موقع  
عمى االنترنيت الخاص بتسعة مف طمبة المدينة الجامعية مع وضع صورتيف بجانب بعضيما البعض 

روكر بيرج مف تأسيس الموقع لجأ  ولكي يتمكفإلى اختيار الشخص األكثر جاذبية  ودعوة المستخدميف
جامعة ىارفاد وقاـ بنسخ صور خاصة بالطمبة إلى اختراؽ مناطؽ محمية في شبكة الحاسوب الخاصة ب

 في السكف الجامعي.

 ولكف تـوسرعاف ما تـ توجيو الموقع إلى العديد مف وحدات الخدمة الخاصة بالحـر الجامعي  
إغبلقو بعد بضعة أياـ مف قبؿ إدارة جامعة ىارفاد وقد قامت إدارة الجامعة باتياـ روكر بيرج بخرؽ قانوف 

خصوصية األفراد مما عرضو لمطرد مف الجامعة،  وكذلؾ انتياؾحقوؽ النشر والتأليؼ الحماية وانتياؾ 
 4ولكف تـ إسقاط جميع التيـ الموجية إليو في نياية األمر.

                                                           

 .1، ص2012ر النور أحمد: كيفية التسجيؿ في موقع الفيس بوؾ، دراسات الحاسب اآللي وتقنية المعمومات، مدث (1)
 .205فتحي حسف عامر: مرجع سابؽ، ص (2)
 .14وائؿ مبارؾ خضر اهلل: مرجع سابؽ، ص (3)
.209فتحي حسف عامر: مرجع سابؽ، ص (4)
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عمى نطاؽ  وفي النصؼ الثاني مف العاـ الدراسي نفسو قاـ روكر بيرج بتأسيس موقع الفايس بوؾ
the facebook.com  في بداية األمر عمى طمبة ىارفاد وخبلؿ الشير كانت عضوية الموقع قاصرة

األوؿ مف إتاحة الموقع لبلستخداـ قاـ أكثر نصؼ الطمبة بالتسجيؿ فيو وبعد فترة وجيزة انضـ كؿ 
مف"ادوارد وسافريف" )المدير التنفيذي لمشركة( و" داستيف موسكو فيتز")مبرمج( و "واندرو ماكوالـ" )رساـ 

ى روكر بيرج لمساعدتو في تطوير الموقع. وفي شير مارس مف عاـ جرافيؾ( و " وكريس ىيوز" إل
فتح الفيس بوؾ أبوابو أماـ " جامعات ستانفورد وكولومبيا وبيؿ" بعد ذلؾ انتشر الموقع أكثر مف  2004

ذي قبؿ وفتح أبوابو أماـ كميات مدينة بوسطف وجامعة إيفي ليج" وشيئا فشيئا أصبح متاحا لمعديد مف 
تـ نقؿ مقر الفايس بوؾ  2004كندا والواليات المتحدة األمريكية وفي شير جواف مف عاـ الجامعات في 

 1إلى مدينة باولو التو في والية كاليفورنيا.

أشار  و ىو ما  2005كما قاـ الفايس بوؾ بإصدار نسخة لممدارس الثانوية في سبتمبر مف عاـ  
ىذه الفترة كانت شبكات المدارس الثانوية بحاجة إلى إليو روكر بيرج بالخطوة المنطقية التالية ، فخبلؿ 

أتاح الموقع أبوابو أماـ كؿ فرد بالغ مف  2006سبتمبر مف عاـ  26دعوة النضماـ إلى الموقع وفي 
أعمف  2008فأكثر و الذيف لدييـ عنواف بريد إلكتروني صحيح ،و في أكتوبر مف عاـ  13العمر 

تخاذ مدينة دبميف عاصمة إيرلندا مقرا دوليا لو ، واستمر موقع الفايس القائموف عمى إدارة الفايس بوؾ أف ا
ثـ قرر جوکر بيرج أف يفتح أبواب  2006بوؾ قاصرا عمى طمبة الجامعات و المدارس الثانوية حتى عاـ 

موقعو أماـ كؿ مف يرغب في استخدامو و كانت النتيجة طفرة في عدد مستخدمي الموقع ، إذ ارتفع مف 
مميوف مستخدـ و يأمؿ أف يبمغ العدد أكثر  40إلى أكثر مف  2006مستخدـ في شير ديسمبر مميوف  12
مميوف مستخدـ في السنوات اآلتية ، و في نفس الوقت قرر أيضا أف يفتح أبواب الموقع أماـ  50مف 

قاعدتو المبرمجيف ليقدموا خدمات جديدة لزواره و أف يدخؿ في تعاقدات مع معمنيف يسعوف لبلستفادة مف 
 2الجماىيرية الواسعة.

 مميزات الفيس بوك: -3

يتـ في إحدى الصفحات االجتماعية الرياضية أو أي قناة فضائية أو فنية فإنو يتيح  خاصية االشتراك:
 .والتفاعؿ معيـالتواصؿ مع أصحاب ىاتو الصفحات 

                                                           

 .21فتحي حسف عامر: مرجع سابؽ، ص (1)
، 2011، 1ؽ محمد الدليمي: اإلعبلـ الجديد والصحافة اإللكترونية، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، األردف، طعبد الرزا (2)
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ي ألي ىي عبارة عف مساحة مخصصة مف صفحة الممؼ الشخص أو لوحة الحائط: wallخاصية 
تتيح لو وألصدقائو إرساؿ الرسائؿ أو الكتابة عمييا ووضع الصور مع إمكانية جمع األصدقاء  مستخدـ،

 فيو.

تتيح إرساؿ فكرة افتراضية إلثارة االنجذاب، وىي عبارة كذلؾ عف إشيار يظير  :poperخاصية 
 بو.لممستخدـ باف احد األصدقاء يقوـ بالترحيب 

حواسيبيـ أو ىواتفيـ  والصور مفمكف المستخدميف مف تحميؿ األلبومات التي ت :photoخاصية الصور 
 الموقع.المحمولة الى 

بو مف أعماؿ في الوقت  وما يقوموفتتيح إمكانية إببلغ األصدقاء بأماكنيـ  :statonnsخاصية 
 1الحالي.

جمب أو  ف مفىي سمة متعمقة بالتدويف تسمح بإضافة العبلمات وقد تمكف المستخدمي :notoالتعميقات
ربط المدونات باإلضافة إلى خدمات الرسائؿ و الدردشة إلى جانب أنو يوفر مساحة إعبلنية لمبيع 

 والشراء.

كما يعتبر موقع الفيس بوؾ واحد مف أىـ مواقع التشبيؾ االجتماعي وىو ال يمثؿ منتدى اجتماعيا  
نما أصبح قاعدة تكنولوجية سيمة بإمكاف أي شخص أف يفعؿ  بواسطتيا ما يشاء ويعتمد الموقع في فقط وا 
مميوف حيث يشيد زيادة في عددىـ  24ذاؾ عمى معطييف أساسيف ىما: حجـ المشتركيف فيو والذي يضـ 

 2ألؼ يوميا وكذلؾ عمى تميزه مف الناحية التكنولوجية التي يريد أف يجعميا متاحة لمجميع. 150بمعدؿ 
 وسمبيات الفايس بوك: إيجابيات-4

 بوك:الفيس إيجابيات 

بيف ىذه  وتواصميـ ومفيؤدي ىذا الموقع خدمات الى مستخدميو تسيؿ عمييـ الكثير مف أعماليـ 
 يمي:الخدمات ما 

الفرصة إلضافة مف يشاء العضو إضافتيـ مف األصدقاء لمتواصؿ معيـ بعد أخذ موافقتيـ،  إتاحة- 1
ومتاح ليذا الصديؽ أف يقبؿ أو  ع،الموقفالخيار والحرية متاحة لمف يريد أف يضيؼ صديؽ لو عمى 

 يرفض ىذه الصداقة عف طريؽ اإلجابة سمبا أو إيجابا عمى الطمب الذي يتمقاه.

                                                           

 .217عباس مصطفى صادؽ: مرجع سابؽ، ص (1)
 .218عباس مصطفى صادؽ: المرجع نفسو، ص (2)
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ببلغيـ - 2 إمكانية التواصؿ والتفاعؿ مع األصدقاء عف طريؽ الدردشة والرسائؿ واليدايا االفتراضية وا 
 عبر ىذا الموقع االفتراضي.عف األعماؿ التي تقوـ بيا حاليا، بحيث يبقوا عمى اتصاؿ مستمر 

. خدمة الشركات وأصحاب األعماؿ في اإلعبلف عف الوظائؼ واختيار الموظفيف، باإلضافة الى 3
 .1والترويجالتسويؽ 

األخرى،  يتيح الفيس بوؾ كذلؾ فرصة تحميؿ ألبومات الصور بشكؿ أكبر وأسيؿ مما تتيحو المواقع-4
 عمى الفيس بوؾ. حيث يتـ تحميؿ أكثر مف مميار صورة شيريا

 التواصؿ مع المجتمعات االفتراضية في شتى المواضيع.-5

 متابعة أخبار الشخصيات المشيورة في كافة المجاالت، سياسية، اقتصادية، واجتماعية وغيرىا.- 6

تثبيت أي موقع أو خبر أو صور ومقاطع فيديو يرغب العضو في االحتفاظ بيا والرجوع ليا  إمكانية-7
 2شاء.في أي وقت ي

 :سمبيات الفيس بوك

إضعاؼ العبلقات والميارات االجتماعية وقد بدأت ىذه الظاىرة في المجتمع الحقيقي بيف األفراد  -1
الذيف أدمنوا عمى استخداـ موقع الفيس بوؾ والتواصؿ عبر مجتمعات افتراضية، وقد شمؿ ىذا األمر 

األسر بالطبلؽ أو الخيانات أو  العبلقات األسرية، حيث تسبب في تدمير ىذه العبلقات وتشتيت
 3االنعزاؿ.

وقد بينت دراسات أجريت في المجتمع الغربي أف الفيس بوؾ كاف سببا مف أسباب رفع معدالت  
أوف -الطبلؽ واالنفصاؿ في ىذه المجتمعات، فقد كشؼ استطبلع لمرأي أجراه الموقع اإلنجميزي " ديفورس

كانت بسبب  2011بلؽ التي وقعت في بريطانيا عاو اليف " حوؿ ىذا الموضوع أف ثمث حاالت الط
% 20تساوي  2009بوؾ، كما بيف االستطبلع أف نسبة الطبلؽ ىذه كانت في عاـ  التواصؿ عبر الفيس
 4مف حاالت الطبلؽ.

وىذا األثر السمبي لسوء استخداـ مواقع التواصؿ دفع البعض الى إصدار فتوى بتحريـ التواصؿ  
 5اب درء المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح.عبر ىذه المواقع مف ب

                                                           

 .67- 66عمي خميؿ شقرة: مرجع سابؽ، ص (1)
 .68عمي خميؿ شقرة: المرجع نفسو، ص (2)
 .229، ص2009، 1ط شادي ناصيؼ: فضائح الفيس بوؾ، دار الكتاب العربي، القاىرة، (3)

)4( www.islammem5022 / monawaat/2012/ ../141192 . ht. 
 .28، ص2012، 1ليمى أحمد جرار: الفيس بوؾ والشباب العربي، مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع، الكويت، ط (5)
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انتياؾ خصوصية المشتركيف حيث أف المعمومات التي ينشرىا المشتركوف مف خبلؿ نبذىـ الشخصية 2– 
 .أو الصور أو مقاطع الفيديو تفقد صفة الخصوصية

دافيا أى  استغبلؿ ىذا الموقع مف قبؿ جيات كثيرة قد تكوف معادية وذلؾ لخدمة أغراضيا و تنفيذ3- 
وذلؾ باالستفادة مما ينشر عمى ىذا الموقع مف معمومات و صور ، فقد أكد تقرير نشرتو صحيفة الحقيقة 

تحت عنواف العدو الخفي، أف الثورة المعموماتية  2008أفريؿ 9 الصادر يـو  111الدولية في عددىا رقـ 
صة األنترنت التفاعمي قوة لتغيير جعمت تمؾ القرية محكومة مف قوة غير مركزية تتخذ مف ىذا التطور وخا

 .1العالـ

 :خالصة

أيف  ،2وواب  1مرت شبكات التواصؿ االجتماعي في نشأتيا عمى مرحمتيف أساسيتيف واب  
الفايسبوؾ  وذكرنا أبرزىاظيرت ىذه المواقع التي سمحت بالتواصؿ بيف األفراد عبر مختمؼ أنحاء العالـ 

 ستغؿ بطريقة سمبية وىذا ما جعميا سبلح ذو حديف إيجابي وسمبي.فبالرغـ مف أىميتيا إال أنيا أصبحت ت
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 ماىية العبلقات الزوجية ثالثا:

 :تمييد

وتحدد ترسـ  واألبعاد التيأف تحكميا العديد مف المحددات  والمرأة البدإف العبلقة بيف الرجؿ  
أىميا الرغبة في خوض غمار التجربة  بينيما،التفاعؿ  وتنمي أنماطدعائـ أبعاد ىذه العبلقة  وترسي

واالستعداد النفسي وتييؤ الوسط االجتماعي واالقتصادي لبدي مشروع تكويف األسرة والوصوؿ بو إلى 
المستوى البلئؽ مف خبلؿ المرور بالعديد مف الصراعات التي تحتاج الى ميارات خاصة، يكتسبيا 

 األزواج في مسيرة تفاعميـ الحياتية.
 القة الزوجية:تعريف الع-1

العبلقات اإلنسانية التي تجمع الرجؿ بالمرأة وجيي الوجود اإلنساني  أسميالعبلقات الزوجية مف   
وفي الدعامة الكبرى التي يقوـ عمييا بناء األسرة في المجتمع لذلؾ بولي عمماء نفس الصحة أىمية 

 1خاصة لدراستيا.

في الحياة االجتماعية، فاالتصاؿ األسري بيف  كما تعتبر العبلقات الزوجية مف المسائؿ اليامة 
الزوجيف ييدؼ إلى تكويف جيؿ يحمؿ أفكارىما، ويواصؿ نمط معيشتيما عمى أساس تربيتيما قد تكوف 
قائمة عمى أحكاـ مؤسسة وفؽ مراحؿ تقميدية في غالب األحياف، غير ميممة ظروؼ الزماف و المكاف 

لفكر اإلنساني و منو الميداني، االجتماعي خاصة حيث أوالء وبذلؾ يشكؿ دفعا إلى البحث العممي في ا
عبر فتراتو الزمنية وتجاربو العممية عناية كبيرة في جانب إرشاده ضمف أدواره وواجباتو، حيث تتوفر 

 العبلقة الزوجية عمى عدة احتياجات أساسية لتحقيؽ التكامؿ األسري و يمكف تمخيصيا في:

حيث وجود كؿ أطرافيا الزوج، الزوجة،  وبناتيا مفحدة األسرة في كيانيا : وىو تكامؿ و المقوم البنائي
األبناء في صورة مترابطة متماسكة كؿ يقوـ بدوره لتحقيؽ األىداؼ التي تصنعيا األسرة لنفسيا وال بد مف 

 2األبناء في عممية بناء األسرة. األـ، األب، المتمثمة:وجود أبعاد 
 العالقة الزوجية: أنماط-2

إلى أربعة  والتفاعؿ الزواجينمط العبلقات الزواجية  Janait Regesberr ت جانيت روجيسبيرجقسم
 :اآلتيأنواع عمى الوجو 

                                                           

صفاء إسماعيؿ مرسي: االختبلالت الزوجية األسباب والعواقب الوقاية والعبلج، إيتراؾ لمطباعة والنشر والتوزيع،  (1)
 .9، ص2008، 1القاىرة، ط

 .341، ص2010، 1عدناف أبو مصمح: معجـ مصطمحات عمـ االجتماع، دار أسامة لمطباعة والنشر، عماف، ط (2)
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أشكاؿ متبادلة عف  وفييا يحدثوىو نمط الزيجات التي تشبع التوترات  التوترات:نمط  األول:النمط 
 والحاجة الشديدةا بسيادة الصراعات بينيم وتنعدـ الحياةتعويض أحد الزوجيف لنواحي العجز في األخر 

 .النضجاألنا لدى كؿ مف الزوجيف غير تاـ  وتبلحظ أفلكؿ منيما لآلخر 
وىي الزيجات التي تكوف فييا العبلقة غير مشبعة بحيث يصؿ األمر  النمط الثاني: التوتر غير محتمل:

 .إلى طمب العبلج

والتي ر فييا الكوارث صحو اإلشباع المتبادؿ وىي الزيجات التي تعك النمط الثالث: عوائق اإلشباع:
 .العبلقةلتدخؿ الضغوط الخارجية التي تؤثر عمى إشباع  تتعرض

وىي الزيجات التي يوجد فييا ارتباط مشبع متبادؿ والتي تتميز النمط الرابع: اإلشباع واالندماج الجزئي: 
رجسية والتباعد مما يحقؽ لونا مف التوازف باندماج كؿ مف الزوجيف في اآلخر وتعينو بو جزئيا واتسامو پالن

 1المرضي الذي تشبعو العبلقة بيف ىذيف الزوجيف.

مستويات الزواج إلى خمسة أنماط مف العبلقة الزوجية، تختمؼ  Dorland وقد صنؼ نورالند 
 :يمي واالحتياج كماباختبلؼ مستوى األفراد مف الوجود 

خذ كؿ طرؼ احتياجو مف الطرؼ األخر دوف أف يضر باآلخر وفي ىذا المستوى يأاإلرتباط التبادلي: -1
حتى إذا اطمأف كؿ  وذكورة الرجؿأنواع الزواج إذ تبدأ المشاركة بتأكيد أنوثة المرأة  وىو أنجحأف يعوقو 

 .منيمامنيما عمى أصالة كينونتو انفتح الطريؽ إلى اكتماؿ كؿ 

وىو ارتباط يكوف فيو أحد الطرفيف عالة عمى وجود الطرؼ األخر إال أف األخر  اإلرتباط االرتزاقي:-2
الصورة فيما يكمف أف نسميو باالرتباط الشخصي أو الزواج مف جانب  ونجد ىذهيصاب بأدنی ضرر 

لحاؽ الضرر   .بوواحد في حيف تتمتع المرأة باالعتماد عمى ىذا الكياف دوف االنفصاؿ عنو وا 
ارتباط الكائنيف ارتباط يفيد أحدىما عمى حساب اآلخر بحيث يكوف حياة  وفيو يكوف يمي:اإلرتباط الطف-3

وتطوره الصورة حيف يعوؽ الزواج فرات الرجؿ الفعالة  ونجد ىذهالطفيمي المستفيد ضارة بالعائؿ المتضرر 
وليس كإنساف مف حيف يتحقؽ لممرأة وجودىا كأنثى  وكيانو فيلبلرتباط بشريكتو العالة عمى وجوده  نتيجة

خبلؿ ىذا االرتباط وقد ينتيي الزواج عادة بحرماف الرجؿ ليس فقط مف السعي الستكماؿ إنسانيتو بؿ عف 
 2رجولتو ذاتيا.

                                                           

 .60ص 2016، بيروت،1والحياة العائمية، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر والتوزيع، طسناء الخولي: األسرة  (1)
، 1998بيري الوحيشي أحمد: األسرة والزواج، مقدمة في عمـ االجتماع العائمي، الجامعة المفتوحة، طرابمس ليبيا،  (2)

 .203ص
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وفيو يمحؽ الضرر أحد الطرفيف فيصاب باألذى حتى الموت، موت باألنوثة،  االرتباط السمبي المدمر:-4
 .االرتزاقي مع مرور الزمف أو موت اإلنساف وغالبا ما يتطور إلى النوع

ويكوف ىذا االرتباط ضارا بالطرفيف حتى الموت ونجد ذلؾ في الزواج الفاشؿ أو  االرتباط التحطيمي:-5
 1إعاقة الرجؿ وحرماف المرأة مف استقرارىا األنثوي فبل تتحقؽ ذكورة الرجؿ وال أنوثة المرأة.

 التغير في العالقة الزوجية: عوامل-3

عوامؿ تغير العبلقة الزوجية يمكف أف تحصرىا في عوامؿ عدة مع األخذ بعيف  إذا نظرنا إلى 
نما نتيجةاالعتبار بأف التغير ال يحدث نتيجة لعامؿ واحد  مجموعة مف العوامؿ متحدة ومترابطة مع  وا 

 :ىيبعضيا البعض وىذه العوامؿ التي يحتمؿ أف يكوف ليا تأثير فيما يمحؽ باألسرة مف تغيرات 

ما فإف ىذا المكاف يؤثر بطبيعتو عمى أنشطة األسرة، حيث  بمكاف،فكؿ أسرة تعيش  الجغرافي:العامل 
 يطوع اإلنساف البيئة ويستخدـ مصادرىا استخداما إيجابيا لرفاىيتو.

يؤثر ىذا العامؿ أيضا في شكؿ العبلقة األسرية، حيث أف توزيع الناس وزيادة السكاف  العامل السكاني:
لى تحوالت في أنماط حياة األسرة فالنمو السكاني السريع يتبعو نقص في الطعاـ أو في أو نقصيـ يؤدي إ

 .واإلسكاففرص العمؿ، أو في المدارس 

إف توزيع الجنسيف لو دخؿ كبير عمى األسرة فقد تبيف مف عدد البحوث، أف معدؿ  العامل البيولوجي:
أف زيادة الذكور أو نقصيـ في مجتمع ما يؤدي  الزواج يرتفع كمما زاد عدد الذكور أكثر مف اإلناث، كما

العامؿ البيولوجي أيضا عمى بناء  ويظير تأثيرإلى تغيرات ممحوظة في ارتفاع وانخفاض معدالت الزواج 
 2األسرة التي يوجد بيا أفراد.

مكانية الحصوؿ ومصدر النخؿحيث أف طبيعة العمؿ  العامل االقتصادي: عمى السمع لو تأثير في حجـ  وا 
األسرة، فأي تغيير في الظروؼ االقتصادية أو متوسط دخؿ الفرد يمكف أف يؤثر في األسرة وبناتيا 

" أنو كمما اتسع نطاؽ النسؽ االقتصادي مف خبلؿ التصنيع تضعؼ رابط القرابة وأنماطيا ويقوؿ ويمياـ:
 ". الممتدة

ر استجابة لمتطمبات اجتماعية معينة، يعتبر أساسا اجتماعيا حيث أف التكنولوجيا تعتب العامل التكنولوجي:
 3بتأثير التكنولوجيا عمى العبلقة الزوجية، يكوف في العادة بطريقة غير مباشرة وذلؾ مف خبلؿ التصنيع.

                                                           

 .204بيري الوحيشي أحمد: مرجع سابؽ، ص (1)
، 2011، 1ينة، منار عبد الرحمف خضر: العبلقات والمشكبلت األسرية، دار الفكر، عماف، طنادية حسف أبو سك (2)

 .18ص
 .170نادية حسف أبو سكينة، مناؿ عبد الرحمف خضر: المرجع نفسو، ص (3)
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تتمثؿ فيما  الزوجية،إضافة إلى ىذه العوامؿ ىناؾ مجموعة مف المعيقات تقؼ عائقا أماـ العبلقة  
 يمي:

ف يكوف أداء النور بالنسبة لمزوجة ال يتفؽ مع توقعات الزوج والعكس في التوقعات بمعنى أ االختبلؼ-1
وليذا الجزاءات السمبية التي قد تتخذ صورا مباشرة  وتنشأ توقيعصحيح، ومف ىنا تنشا حاالت عدـ الرضا 

 1مصدرا لئلحباط في العبلقة الزوجية. يكوف

صراع مع  ميوؿ الخاصة بالزوج فيأف تكوف المعايير والقيـ والرغبات الشخصية، االىتمامات ال-2
 معايير وعادات وتقاليد وقيـ واىتمامات الزوجة.

فقد يكوف مثبل اليدؼ البلشعوري مف الزواج ىو  والحاجات البلشعوريةبيف الحاجات الشعورية  اليوة- 3
ة غير أف كبل مف الزوجيف يرفض رفضا باتا كؿ عبلقة زوجية متوافق أـ،الحصوؿ مثبل عمى أب أو عمى 

 .واألبوةتتضمف شيئا مف األمومة 

. سوء التوافؽ الجنسي حيث تكاد تكوف المشكبلت الجنسية أىـ المشكبلت الزواجية وميما يكف مف 4
ذىاب الباحثيف الى أف الجنس عرض وليس سببا لمخبلفات الزوجية، أو عدـ سعادة األسرة فإنو حتى 

شؾ فيو أنو عندما ال تشبع حاجات الزوجيف الجنسية  حينما يكوف سببا، فيو أحد جممة األسباب، فالذي ال
ينشأ الخبلؼ وىذا ىو الذي يضاعؼ أسباب النفور والكراىية ويزيد مف عوامؿ الصراع، فإف ما كاف 
محتمبل مف األشياء البسيطة عمى أنو اختبلؼ وجيات نظر يصبح غير محتمؿ في ظؿ االنشغاؿ بإشباع 

 الجنس أو العجز عف تحقيؽ الحب.

غير اليدؼ األساس لمزواج المعروؼ شرعا أو اجتماعيا مثؿ الحصوؿ  زواج الغرض الذي لو ىدؼ-5
عمى مركز أو ماؿ أو لئلنجاب فقط، وىذا النوع مف الزواج تكثر فيو المشاحنات والبغضاء والجفاء والحقد 

 واالنتقاـ.

الزوجيف تؤثر في عممية التوافؽ اختبلؼ المستوى االجتماعي والثقافي والتعميمي الذي يخمؽ فجوة بيف - 6
 2الزواجي.

 أىمية العالقة الزوجية:-4

تنبع أىمية العبلقة الزوجية في اإلسبلـ كونيا السبيؿ الوحيد الذي يعطي شرعية لبلتصاؿ الجنسي  
بيف الرجؿ والمرأة، وزادت وسائؿ مقدمات و مميدات و ميينات ىذا االتصاؿ الجنسي وأصبحت الدعوة 

عشوائي دعوة عبلنية عبر كافة وسائؿ االتصاؿ بيف الناس وال يمتفت تجار الجنس إلى إلى الجنس ال
                                                           

 .22، ص1981، 1محمود حسف: األسرة ومشكبلتيا، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبناف، ط (1)
 .25-24محمود حسف: المرجع نفسو، ص (2)



التواصل االجتماعي والعالقات الزوجية الفصل الثالث..............................شبكات  
 

42 
 

الفوضى االجتماعية التي يحدثونيا، والشريعة اإلسبلمية اعتبرت العبلقة الزوجية الصحيحة ىي السبيؿ 
نف الناس الوحيد مف بيف السبؿ الكثيرة لبلتصاؿ الجنسي بيف الرجؿ و المرأة بؿ و أكثر مف ذلؾ، حيث تف

و ابتدعوا طرقا كثيرة لئلنجاب والتناسؿ ، والشريعة اإلسبلمية جعمت العبلقة الزوجية ىي الدرب الوحيد 
المشروع الذي يصمح لئلنجاب و التناسؿ ، فعبر العبلقة الزوجية تنسب األجياؿ بعضيا لبعض جيبل بعد 

 جيؿ .

عبلقة زوجية، قاؿ  مرأة دوفوالفالشريعة اإلسبلمية حرمت االتصاؿ الجنسي بيف الرجؿ  
 وعنة وىـ غالب"النكاح بسبب دفع عائمة الشيوة ميـ في الديف لكف مف ال يؤتى عف عجز الغزالي:
 1الخمؽ".

وما أروع ىذه المفتة مف حجة اإلسبلـ الغزالي، حيث الحظ أىمية العبلقة الزوجية في الديف لكونو ىو 
نفعاالت الشيوة واالتصاؿ الجنسي بيف الرجؿ والمرأة، وال اال والصحيح لبلستجابةالدرب الوحيد الشرعي 

 2نستغرب كثيرا حينما نبلحظ مف خبلؿ النظر في تعريفات الفقياء لمعبلقة الزوجية.

وميما حاوؿ الفقياء توضيح صورة العبلقة الزوجية في بياف أىميتيا في تحقيؽ معاني اجتماعية، 
قة الزوجية في اإلسبلـ في كونيا السبيؿ الوحيد والطريؽ ونفسية دنيوية، ودينية، وتظير أىمية العبل

ف ثمرات ىذا االستمتاع  المخصوص والمحصور والمنصوص الستمتاع الرجؿ بالمرأة و المرأة بالرجؿ، وا 
بالدرجة األولى اإلنجاب ، والتناسؿ وثبوت األنساب عمى وجو سميـ صحيح، أما غيرىا مف األغراض فقد 

لحقوؽ و الواجبات يستطيع المرأ أف يتعمميا و ينشأ عمييا دوف زواج، و الراحة تتحقؽ بدوف زواج ، فا
النفسية والسكينة والطمأنينة ال ينحصر طرؽ توفرىا في العبلقة الزوجية فقط، و يكفي أف نعمـ أف العبلقة 

كما نص الزوجية في حد ذاتيا قد تعترييا بعض األوصاؼ تخرجيا مف دائرة المشروع إلى دائرة الممنوع 
 عمى ذلؾ الفقياء .

فقد تكوف العبلقة الزوجية واجبة، أو مباحة، أو مكروىة، أو محرمة وىذا ال يعني ذلؾ أف العبلقة 
الزوجية ال تحقؽ معاني السكينة والرحمة و المودة بؿ ىو بحد ذاتيا مدرسة يتعمـ فييا المرء الحقوؽ 

لكف ىذه المعاني قد يشترؾ في تعميميا لممرء غير والواجبات، واالنتماء والوالء، وتحمؿ المسؤولية، و 
العبلقة الزوجية، أما االستمتاع الجنسي لكؿ مف الرجؿ و المرأة و إشباع الرغبة الجنسية عند الرجؿ 
والمرأة وما ينتج عف ذلؾ ثمرة اإلنجاب فيذا ينحصر فقط في العبلقة الزوجية الصحيحة السميمة، والذي 

،فبل معاشرة جنسية بدوف عبلقة زوجية ، وال ثبوت  ات الشرعية لمعبلقة الزوجيةتنطبؽ عميو كافة المواصف
نسب بدوف عبلقة زوجية بؿ إف الشريعة اإلسبلمية ذىبت إلى أبعد مف ذلؾ فاعتبرت المعاشرة الجنسية 

                                                           

 .49، ص1996، 1كامؿ محمد محمد عويضة: سمسمة عمـ النفس، دار الكتب العممية، بيروت، ط (1)
 .50كامؿ محمد عويضة: المرجع نفسو، ص (2)
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خارج نطاؽ العبلقة الزوجية، ولو كانت برضا األطراؼ جريمة واعتبرتيا جريمة موجبة لمحد و سمت تمؾ 
الجريمة  الزنا وما ينتج عف تمؾ المعاشرة الجنسية مف ثمرة كالولد سمتو ولد الزنا، وحرمتو مف النسب إلى 
غير أمو، لذا تبرز أىمية العبلقة الزوجية الكبرى، أنو يضفي المشروعية عمى االتصاؿ الجنسي بيف 

 1نساني.الرجؿ و المرأة، ويثبت النسب وىو درب سميـ صحيح مقبوؿ لبقاء النوع اإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           

لجوزي، القاىرة رائد عبد اهلل نمر بدير: مسميات الزواج المعاصر )بيف الفقو والواقع والتطبيؽ القضائي(، دار ابف ا (1)
 .16، ص2006، 1مصر، ط
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 خالصة:

وتوازنيا مما ال شؾ فيو أف التعقيد الذي أصاب الحياة االجتماعية قد أثر عمى العبلقات الزوجية  
أدى الى تعرض األسرة إلى ضغوط متعددة تتنوع وفقا لطبيعة النسؽ األسري، والبيئة المحيطة ووفقا  مما

في الريؼ عف الحضر، وقد تكوف نفسية أو اقتصادية أو سموكية أو  لمحاجات المراد إشباعيا، فقد تختمؼ
اجتماعية أو إدارية، ومع كؿ االختبلفات فيي شكؿ مف أشكاؿ الضعؼ أو عدـ القدرة عمى تحمؿ 

 المسؤولية.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يالميداناإلطار 

 للدراسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية :الفصل الرابع

 أوال: عرض وتحميل الجداول:

البيانات الشخصية _ عرض وتحميؿ1  

 الفرضية األولىعرض وتحميؿ بيانات _ 2 

 الفرضية الثانيةعرض وتحميؿ بيانات _ 3

 ثانيا: النتائج العامة لمدراسة 

 ثالثا: االستنتاج العام
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 أوال: عرض وتحميل الجداول:

 البيانات الشخصية /عرض وتحميل1

 وضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس( ي01الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات الجنس
 50% 25 ذكر
 50% 25 أنثى

 100% 50 اإلجمالي
 

%  50مف خبلؿ معطيات الجدوؿ أعبله نبلحظ أف أفراد عينة البحث مقسمة مناصفة بنسبة 
 (.01لكبل الجنسيف، وىذا ما يوضحو الشكؿ رقـ )

ؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف نسبة الذكور واإلناث متساوية بصورة متعمدة، وىذا نستنتج مف خبل
راجع إلى طبيعة موضوعنا، حيث وجب عمينا اختيار نسب متساوية بيف األزواج والزوجات إليجاد التأثير 

 مف خبلؿ متغير الجنس، باإلضافة إلى االنتشار الواسع الستخداـ الفيس بوؾ لكبل الزوجيف.

 
 ( يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس01ل رقم )الشك

 

 

50% 
50% 

 ذكر

 أنثى
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 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير السن02الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات السن
 2% 1 سنة 25-20من 
 16% 8 سنة 31-26من 
%38 19 سنة 37-32من   

%44 22 فما فوق 37  
 100% 50 اإلجمالي

 

 37خبلؿ معطيات الجدوؿ أعبله نبلحظ أف أعمى نسبة سجمت لؤلزواج الذيف يتراوح سنيـ مف 
%، في حيف سجمنا نسبة 38سنة بنسبة  37_ 32%، تمييا الفئة العمرية مف 44سنة فما فوؽ بنسبة 

سنة،  25_20% لمفئة العمرية مف 02سنة، وبنسبة ضئيمة قدرت ب  31_26% لمفئة العمرية مف 16
 (.02يوضحو الشكؿ رقـ )وىذا ما 

سنة  37نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف أغمبية األزواج مف المبحوثيف يتراوح سنيـ 
 فما فوؽ وىي الفئة األكثر استجابة مع موضوعنا نظرا ألننا ركزنا عمى المتزوجيف.

 
 ( يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير السن02الشكل رقم ) 

  

 

2% 

16% 

38% 

44% 

 25-20من

 31-26من

 37-32من

 فمافوق37
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 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعميمي03لجدول رقم )ا

 النسبة المئوية التكرارات المستوى التعميمي
 18% 9 متوسط
 22% 11 ثانوي
%60 30 جامعي  
 100% 50 اإلجمالي

 

مف خبلؿ معطيات الجدوؿ أعبله نبلحظ أف أكبر نسبة سجمت لؤلزواج المبحوثيف ذو مستوى 
%، 18%، في حيف نجد المستوى المتوسط بنسبة 22%، يمييا المستوى الثانوي بنسبة 60معي بنسبة جا

 (.03وىذا ما يوضحو الشكؿ رقـ )

نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف المستوى التعميمي لؤلزواج المبحوثيف غالبيتيـ 
في في السنوات األخيرة خاصة الجنس األنثوي جامعييف، وىذا راجع إلى اىتماميـ بالمستوى التعميمي والثقا

 مف أجؿ إكماؿ دراستيف والولوج إلى عالـ الشغؿ.

 
 ( يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعميمي03الشكل رقم )

 

 

 

18% 

22% 60% 

 متوسط

 ثانوي

 جامعً
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 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المينة04الجدول رقم )

 المئويةالنسبة    التكرارات المينة
 22% 11 أستاذ
 38% 19 موظف
%14 7 تاجر  

 2% 1 متقاعد
%24 12 بطال  

 100% 50 اإلجمالي
 

مف خبلؿ معطيات الجدوؿ أعبله نبلحظ أف المينة التي سجمت حضورا كبيرا ىي مينة موظؼ 
ينة لمينة التعميـ )أستاذ(، في حيف نجد م 22%، وبنسبة %24، تمييا مينة بطاؿ بنسبة 38%بنسبة 

 (.04وىذا ما يوضحو الشكؿ رقـ ) %،2%، وأخيرا األزواج المتقاعديف بنسبة 14تاجر بنسبة 

نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف فئة الموظفيف جاءت في مقدمة الترتيب، تمييا فئة 
س بوؾ في أمور البطاليف ثـ فئة األساتذة، وىدا راجع إلى استخداـ كبل مف الموظفيف واألساتذة لموقع الفي

االتصاؿ والتواصؿ مع زمبلئيـ في العمؿ، أما فئة البطاليف قد يرجع إلى توفر ىامش مف الفراغ الوقتي 
 واستغبللو في التواصؿ والدردشة. 

 
 ( يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير المينة04الشكل رقم ) 

22% 

38% 14% 

2% 

24% 
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 سب متغير مدة الزواج( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة ح05الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات مدة الزواج
 4% 2 أقل من سنة

 4% 2 سنوات 3-1من 
 92% 46 سنوات فما فوق 3

 100% 50 اإلجمالي
 

مف خبلؿ معطيات الجدوؿ أعبله نبلحظ أف االتجاه العاـ لمجدوؿ يتجو نحو األزواج الذيف تتراوح 
ألقؿ مف سنة وبنفس النسبة لفترة الزواج التي  % 4 مقابؿ ،%92 سنوات فما فوؽ بنسبة 3مدة زواجيـ 
 (.05وىذا ما ىو موضح مف خبلؿ الشكؿ رقـ ) سنوات، 3_1تتراوح مف 

نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف أغمبية األزواج المبحوثيف تتراوح مدة زواجيـ 
ىذا ما يساعدنا في إيجاد نتائج دراسة سنوات فما فوؽ، وىي الفئة األكثر استجابة مع موضوعنا و 3

 صحيحة وصادقة، مف خبلؿ معرفة نوعية التأثير في العبلقة الزوجية. 

 
 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مدة الزواج05الجدول رقم )
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 الفرضية األولى:/عرض وتحميل بيانات 2

 مدة امتالكيم لحساب فيس بوك ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب06الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  مدة امتالك الفيس بوك
%2 1 أقل من سنة  
%6 3 سنة واحدة  

%6 3 سنتين  
سنوات فما فوق 3  43 86%  

%100 50 اإلجمالي   

مف خبلؿ معطيات الجدوؿ أعبله نبلحظ أف أعمى نسبة سجمت عمى األزواج الذيف يمتمكوف 
 ذيف يستخدموف الفيس بوؾ منذ% ال6تمييا نسبة  % 86 سنوات بنسبة 3أكثر مف  حساب فيس بوؾ مند

 يف يستخدمونو مند أقؿ مف سنة.ذ% مف األزواج ال2سنة واحدة وسنتيف في حيف نجد نسبة 

نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف أغمب األزواج المبحوثيف يستخدموف موقع فيس 
ىذا راجع إلى قدـ مشاركة المبحوثيف ليذا الموقع وكذلؾ لبلنتشار الواسع لو سنوات، و 3بوؾ مند أكثر مف 

 واالىتماـ الكبير بو وسيولة استخدامو خاصة في األونة األخيرة.

( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد الساعات التي يقضونيا في استخدام 07الجدول رقم )
 الفيس بوك

تخدام عدد الساعات التي تقضييا في اس
 النسبة المئوية التكرار  الفيس بوك

%42 21 ساعة   
%26 13 ساعتين  

ساعات 3  8 16%  
ساعات فما فوق 4  8 16%  

%100 50 اإلجمالي   
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يقضوف ساعة  ذيفالأعمى نسبة سجمت عف األزواج مف خبلؿ معطيات الجدوؿ أعبله نبلحظ أف        
يقضوف ساعتيف، في حيف أننا ذيف % ال26ا نسبة تميي% في استخداـ الفيس بوؾ، 42واحدة بنسبة 
 كثر أربع ساعات. ساعات ونفس النسبة لمذيف يقضوف أ 3ذيف يقضوف اللؤلزواج  %16سجمنا نسبة 

نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف الوقت الذي يقضيو أغمبية األزواج في التواصؿ عف 
ثـ تمييا الفئة التي تستخدـ الفيس بوؾ لمدة ساعتيف،  طريؽ حساب فايس بوؾ في اليوـ ىو ساعة واحدة،

وىذا راجع إلى أف أغمبية األزواج ليس لدييـ متسع مف الوقت واليوجد لدييـ فراغ لتصفح موقع الفيس 
 بوؾ. 

( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب األوقات المفضمة لمزوجين في تصفح الفيس 08الجدول رقم )
 بوك

 النسبة المئوية التكرار  لديك في تصفح الفيس بوك األوقات المفضمة

%8 4 صباحا  
%24 12 مساا  
%66 33 ليال  

%2 1 منتصف الميل فما فوق  
%100 50 اإلجمالي   

 

ذيف يفضموف تصفح المف خبلؿ معيطات الجدوؿ نبلحظ أف أعمى نسبة سجمت عف األزواج         
ذيف % ال8%، وبنسبة 24تي تفضؿ الفترة المسائية بنسبة %، تمييا الفئة ال66الفيس بوؾ ليبل بنسبة 

 يفضموف الفترة الصباحية.

نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف أغمبية أفراد العينة يفضموف استخداـ الفيس بوؾ ليبل 
تراحة وبنسبة أقؿ مساء، وىذا راجع إلى أف فترة الميؿ والمساء ىي فترة االنتياء مف األشغاؿ وفترة لبلس

واالسترخاء ومعرفة األخبار والتواصؿ مع األىؿ واألصدقاء، تمييا الفترة الصباحية التي يقؿ فييا استخداـ 
الفيس بوؾ باعتبارىا فترة انشغاؿ العديد مف األزواج بأعماليـ سواء في المنزؿ أوفي العمؿ أو في أمور 

 أخرى.
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ب أشير الصفحات التي يفضمون زيارتيا عند ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حس09الجدول رقم )
 استخداميم لمفيس بوك 

 النسبة المئوية التكرار  أشير الصفحات التي تفضل زيارتيا 
%24 12 صفحات اإلشيار  
%54 27 صفحات تعميمية  
%14 7 صفحات دينية  

%8 4 صفحات إخبارية  
%100 50 اإلجمالي   

 

يفضموف زيارة ذيف الف النسبة األعمى سجمت لؤلزواج مف خبلؿ معيطات الجدوؿ نبلحظ أ       
ذيف يفضموف صفحات االشيار، في حيف نجد الذيف % ال24%، تمييا نسبة 54الصفحات التعميمية بنسبة 

يفضموف زيارة ذيف % لؤلزواج ال8%، كما أننا نسجؿ نسبة 14يفضموف الصفحات الدينية بنسبة 
 الصفحات اإلخبارية.

نتائج المتحصؿ عمييا أف أغمبية األزواج مف المبحوثيف يفضموف زيارة نستنتج مف خبلؿ ال
الصفحات التعميمية، وىذا راجع لمرغبة في التعمـ واالطبلع والتثقؼ في مختمؼ المجاالت، باإلضافة إلى 

 زيادة وتنمية الرصيد المعرفي.
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يستغرقونو في استخدام الفيس الوقت الذي ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 10الجدول رقم )
 بوك أكبر من الوقت الذي يجمسون فيو مع بعض 

الوقت الذي تستغرقو في استخدام الفيس بوك أكبر من الوقت 
 الذي تجمس فيو مع زوجك/ زوجتك

 
 النسبة المئوية التكرار 

%8 4 نعم  
%68 34 ال  

%24 12 أحيانا  
%100 50 اإلجمالي   

 

أجابوا ب "ال " أي أف ذيف الالجدوؿ نبلحظ أف أعمى نسبة سجمت لؤلزواج  مف خبلؿ معيطات        
الدي يجمسوف فيو مع أزواجيـ أكبر مف الوقت الدي يستغرقونو في استخداـ الفيس بوؾ بنسبة الوقت 

 "" نعـ  أجابوا بذيف % ال8وبنسبة  ،»أجابوا ب " أحيانا ذيف % ال24%، تمييا نسبة 68

ئج المتحصؿ عمييا أف أغمبية األزواج مف المبحوثيف يؤكدوف بأف الوقت نستنتج مف خبلؿ النتا
ذي يستغرقونو في استخداـ الفيس بوؾ، وىذا راجع الذي يجمسوف فيو مع أزواجيـ أكبر مف مف الوقت ال

لمعبلقة الحسنة التي تطغى عمى حياتيما الزوجية، باإلضافة إلى وعي ىذه الفئة بمدى خطورة االستخداـ 
 ليذا الموقع في التأثير عمى عبلقتيما الزوجية. المفرط
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 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب وقوع مشاكل وخالفات بين الزوجين وسببيا11الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  وقوع مشاكل وخالفات بين الزوجين وسببيا

%28 14 نعم  
%72 36 ال  

%100 50 اإلجمالي   

ذيف أجابوا ب " اليطات الجدوؿ نبلحظ أف االتجاه العاـ لمجدوؿ يتجو نحو األزواج مف خبلؿ مع
%، مقابؿ 72ال " أي لـ يسبؽ أف حدثت بينيـ مشاكؿ وخبلفات حوؿ كثرة استخداـ الفيس بوؾ بنسبة 

ذيف أجابوا ب " نعـ " بمعنى أنو سبؽ أف حدثت بينيـ مشاكؿ وخبلفات حوؿ كثرة استخداـ الفيس % ال28
 بوؾ.

نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف أغمبية األزواج المبحوثيف يقروف بأنو لـ يسبؽ وأف 
وقعت بينيـ مشاكؿ وخبلفات حوؿ كثرة استخداـ الفيس بوؾ، وىذا راجع إلى قوة العبلقة المبنية عمى 

مع بعضيـ البعض، وىو ما المودة واالحتراـ واالىتماـ والثقة بينيما وكذلؾ الوقت الكبير الذي يقضونو 
أدى إلى عدـ حدوث مشاكؿ وخبلفات بينيما، كما أنو يوجد مف األزواج مف أقر بأنو سبؽ وأف وقعت 
مشاكؿ وخبلفات بينيما وىذا حسب تصريحيـ راجع لؤلسباب التالية: _ كثرة استخداـ الفيس بوؾ وىو ما 

الشؾ وانعداـ الثقة. _ اعتقاد البعض منيـ بأف  يسبب اإلىماؿ وعدـ االىتماـ وبالتالي برودة عبلقتيما. _
 موقع الفيس بوؾ ىو موقع لربط عبلقات بديمة مع الجنس األخر وبالتالي تطرح بقوة فكرة الخيانة الزوجية.
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( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب إمكانية تخمي الزوجين نيائيا عن استخدام 12الجدول رقم )
 الفيس بوك 

 النسبة المئوية التكرار  تخميك نيائيا عن استخدام الفيس بوك  إمكانية

%60 30 نعم  

%40 20 ال  

%100 50 اإلجمالي   

ذيف أجابوا ب " نعـ " بنسبة المف خبلؿ معيطات الجدوؿ نبلحظ أف أعمى نسبة سجمت لؤلزواج         
ذيف أجابوا ب " ال " % ال40ذيف يمكنيـ التخمي نيائيا عف استخداـ الفيس بوؾ، مقابؿ % أي ال60

 بمعنى ال يمكنيـ التخمي عف استخداـ الفيس بوؾ.

نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف غالبية األزواج مف أفراد العينة يقروف بأنو يمكنيـ 
االستغناء والتخمي نيائيا عف استخداـ الفيس بوؾ وتفسير ىذا ربما حفاظا عمى عبلقتيما الزوجية ألنو 

ييـ مسؤوليات واىتمامات مع أسرىـ أي أف موقع الفيس بوؾ ليس مف أولوياتيـ، باإلضافة إلى  لد
االستعماؿ العقبلني وعدد الساعات القميمة التي يقضونيا في استخداـ الفيس بوؾ يتيح ليما التخمي عنو، 

يستطيعوف (، وفي مقابؿ ذلؾ ىناؾ بعض األزواج الذيف ال 07وىذا ما ىو موضح في الجدوؿ رقـ)
التخمي عف الفيس بوؾ لسبب مف األسباب التالية: _ اعتباره وسيمة اتصاؿ وتواصؿ مع األىؿ واألقارب 
وزمبلء العمؿ وتبادؿ المعمومات واألخبار. _ استخدامو في عمميـ وخاصة األساتذة والموظفيف. _ حب 

مفاده أف أغمبية األزواج يفضموف ( والذي 09االطبلع والتعمـ والتثقؼ وىذا ما ىو موضح في الجدوؿ رقـ)
 الصفحات التعميمية.
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 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عالقتيم مع موقع الفيس بوك  13الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  عالقتك مع موقع الفيس بوك 
%40 20 ليست ضرورة )إدمان(  

%60 30 عالقة عادية  
%100 50 اإلجمالي   

 

أكدوا عمى  بلؿ معيطات الجدوؿ نبلحظ أف االتجاه العاـ لمجدوؿ يتجو نحو األزواج الذيفمف خ
الذيف أقروا بأف عبلقتيـ مع % 40%، وبنسبة 60أف عبلقتيـ مع الفيس بوؾ ىي عبلقة عادية بنسبة 

  الفيس بوؾ ىي عبلقة ليست ضرورة.

مف أفراد العينة أكدوا بأف عبلقتيـ نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف أغمبية األزواج 
مع الفيس بوؾ عبلقة عادية وليست ضرورية وتفسير ىذا أف الفيس بوؾ وسيمة لمتسمية والترفيو وفقط، 
باإلضافة إلى أنو وسيمة لمتواصؿ ومعرفة األخبار والمعمومات بمعنى أنيـ غير مدمنيف عميو كما أنو ليس 

( مف خبلؿ قدرة أغمبية األزواج عف التخمي نيائيا عف 12قـ)مف أولوياتيـ، وىذا ما وضحو الجدوؿ ر 
 استخداـ الفيس بوؾ.
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 الفرضية الثانية:/ عرض وتحميل بيانات  3

( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عالقتيم مع أزواجيم قبل استخدام الفيس 14الجدول رقم )
 بوك 

 النسبة المئوية التكرار  كعالقتك مع زوجك/زوجتك قبل استخدام الفيس بو 
%70 35 عادية  
%28 14 جيدة  
%2 1 سيئة  

%100 50 اإلجمالي   

 

كانت عبلقتيـ مع  مف خبلؿ معيطات الجدوؿ نبلحظ أف أعمى نسبة سجمت لؤلزواج الذيف        
في  %،28%، تمييا الفئة التي عبلقتيا جيدة بنسبة 70أزواجيـ قبؿ استخداـ الفيس بوؾ عادية بنسبة 

 %.2حيف نجد األزواج الديف كانت عبلقتيـ سيئة قبؿ استخداـ الفيس بوؾ بنسبة 

نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف أغمبية األزواج مف أفراد العينة عبلقتيـ مع أزواجيـ 
قبؿ استخداـ الفيس بوؾ ىي عبلقة عادية وىناؾ مف كانت عبلقتيـ جيدة، ويرجع ذلؾ إلى أنو ىناؾ 

ار واىتماـ متبادؿ وتواصؿ بشكؿ يومي وعبلقة مبنية عمى االحتراـ والمودة والثقة، وفي المقابؿ نجد حو 
مفردة واحدة مف األزواج المبحوثيف تقر بأف العبلقة بينيما ىي عبلقة سيئة حتى قبؿ استخداـ الفيس 

 بوؾ، ويرجع ذلؾ حسب تصريحو إلى عدـ التوافؽ بينيما في الحياة الزوجية.
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( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العالقة بين الزوجين بعد استخدام الفيس 15الجدول رقم )
 بوك وسبب تحوليا لعالقة سيئة

 النسبة المئوية التكرار  العالقة بينكم بعد استخدام الفيس بوك
%92 46 عادية  
%8 4 سيئة  

%100 50 اإلجمالي   

 

عبلقتيـ مع أزواجيـ  النسبة العالية سجمت لؤلزواج الذيفمف خبلؿ معيطات الجدوؿ نبلحظ أف 
 أصبحت العبلقة بينيما سيئة. الذيف% لؤلزواج 08%، مقابؿ 92بعد استخداـ الفيس بوؾ عادية بنسبة 

نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف أغمبية األزواج حافظوا عمى عبلقتيـ مع أزواجيـ 
بوؾ وتفسير ذلؾ ثقافة حسف استعماؿ موقع الفيس بوؾ مف خبلؿ ضبط ولـ تتأثر بعد استخداـ الفيس 

أصبحت عبلقتيـ  04وتنظيـ أوقات استخداـ الفيس بوؾ، لكف في المقابؿ نجد أف بعض األزواج وعددىـ 
سيئة بعد استخداـ الفيس بوؾ، ويرجع ىذا حسب تصريحيـ إلى األسباب التالية: _ االستخداـ المفرط 

ى ضعؼ التواصؿ وعدـ االىتماـ والبلمباالة والشؾ بينيما، _ ربط بعض األزواج لمفيس بوؾ أدى إل
 لعبلقات صداقة مع الجنس األخر أدى إلى نسياف عبلقتو مع زوجو وأوالده.
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( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب شعور األزواج بالعزلة عن شركائيم عند 16الجدول رقم )
 استخدام الفيس بوك

 النسبة المئوية التكرار  بالعزلة عن الشريك عند استخدامك لمفيس بوك  شعورك
%20 10 نعم  
%44 22 ال  

%36 18 نوعا ما  
%100 50 اإلجمالي   

 

أجابوا ب "ال  مف خبلؿ معيطات الجدوؿ نبلحظ أف االتجاه العاـ لمجدوؿ يتجو نحو األزواج الذيف
% مف أجابوا 36%، تمييا نسبة 44خداـ الفيس بوؾ بنسبة " أي ال يشعروا بالعزلة عف شركائيـ عند است

أجابوا ب " نعـ " أي يشعروف بالعزلة عف شركائيـ عند  الذيف% 20ب " نوعا ما "، في حيف نجد نسبة 
 استخداـ الفيس بوؾ.

نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف أغمبية األزواج ال يشعروا بالعزلة عف شركائيـ عند 
يـ لمفيس بوؾ، وربما يرجع ذلؾ المتبلكيـ لجياز واحد أو حساب مشترؾ يستعممونو مع بعضيـ استخدام

البعض، وكذلؾ لتواصميـ وتجاذب أطراؼ الحديث مع أصدقائيـ وأىميـ وأقاربيـ، في حيف نجد بأف ىناؾ 
راتيـ بعض األزواج مف يشعروف بالعزلة عف شركائيـ عند استخداميـ لمفيس بوؾ ألف كؿ حواسيـ وقد

العقمية مركزة في الفضاء االفتراضي الغير واقعي، وىذا مف العيوب التي يتميز بيا موقع الفيس بوؾ في 
 عزؿ الشخص المستخدـ لو عف العالـ الحقيقي والواقعي.
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( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب شعور األزواج بفتور عالقتيم مع شركائيم 17الجدول رقم )
 م الفيس بوكبعد استخدا

 النسبة المئوية التكرار  شعورك بفتور عالقتك مع شريكك بعد استخدام الفيس بوك
%12 6 نعم  
%54 27 ال  

%34 17 نوعا ما   
%100 50 اإلجمالي   

 

% مف األزواج أجابوا ب " ال " أي ال يشعروا بفتور 54مف خبلؿ معيطات الجدوؿ نبلحظ أف 
ـ الفيس بوؾ وىي أكبر نسبة، تمييا الفئة التي أجابت ب " نوعا ما " عبلقتيـ مع شركائيـ عند استخدا

 % مف أجابوا ب " نعـ ".12%، وأخير34بنسبة 

نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف أغمبية األزواج ال يشعروا بفتور عبلقتيـ مع 
لثقة واالىتماـ والمودة التي شركائيـ بعد استخداـ الفيس بوؾ وىذا راجع إلى الرابط القوي المتمثؿ في ا

تربط بينيما وحسف العشرة، باإلضافة إلى عدـ اإلفراط في استخداـ الفيس بوؾ، وكدلؾ إعطائيـ أىمية 
يشعروف بأف عبلقتيـ مع أزواجيـ قد فترت  الذيفكبيرة لمحياة الزوجية والعائمية، كما أنو ىناؾ مف األزواج 

راؼ الحديث يجعميـ يشعروف بالممؿ والفراغ العاطفي والوحدة العتقادىـ بأف عدـ مشاركة شركائيـ ألط
ىناؾ بعض  ذلؾوبالتالي برودة العبلقة ألف العبلقة الزوجية مبنية عمى أساس االىتماـ، وفي مقابؿ 

األزواج أقروا بأف عبلقتيـ فترت بعد استخداـ الفيس بؾ بسبب سوء العبلقة بينيما سواء قبؿ أو بعد 
 بسبب ضعؼ التواصؿ بينيما وعدـ اىتماـ الشريؾ بشريكتو. استخداـ الفيس بوؾ
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( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اعتقاد األزواج عمى أن حساب فيس بوك 1-18الجدول رقم )
 قادر عمى ربط عالقات بديمة عن العالقات الزوجية 

 النسبة المئوية التكرار  قدرة الفيس بوك عمى ربط عالقات بديمة عن العالقات الزوجية
%30 15 نعم  
%50 25 ال  

%20 10 نوعا ما   
%100 50 اإلجمالي   

 

مف خبلؿ معيطات الجدوؿ نبلحظ أف نصؼ أفراد عينة الدراسة أجابوا ب " ال " أي ال يعتبروا         
 %20أجابوا ب " نعـ "، في حيف نجد  الذيف% 30بأف الفيس بوؾ قادر عمى ربط عبلقات بديمة، مقابؿ 

 أجابوا ب " نوعا ما ".

نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف أغمبية األزواج مف المبحوثيف ال يعتبروا بأف الفيس          
بوؾ قادر عمى ربط عبلقات بديمة عف العبلقات الزوجية، وىدا راجع إلى قوة العبلقة الزوجية المبنية عمى 

استبعاد فكرة ربط عبلقات بديمة، في حيف نجد بعض األزواج مف أقروا االحتراـ واالىتماـ والثقة، وبالتالي 
بأف الفيس بوؾ قادر عمى ربط عبلقات بديمة عف العبلقات الزوجية لكف انحصرت ىده العبلقات في 
عبلقات الصداقة وعبلقات صادقة، وتفسير دلؾ لنظرة األزواج اإليجابية عمى أف موقع فيس بوؾ ىو 

ة األخبار والمعمومات وتبادؿ الصور والفيديوىات بيف األقارب واألىؿ وزمبلء العمؿ، موقع لمتواصؿ ومعرف
األخيرة  ليذهمما يطرح فكرة ربط عبلقات بديمة لكف في حدود عبلقات الصدؽ والزمالة. بحيث ال يسمح 

 التأثير عمى عبلقتيما الزوجية.
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حسب نوع العالقات البديمة عن العالقات  ( يوضح إ توزيع أفراد عينة الدراسة2-18الجدول رقم )
 الزوجية

 النسبة المئوية التكرار  نوع العالقات البديمة عن العالقات الزوجية
%27 4 عالقات صادقة  
%73 11 عالقات صداقة  

%100 15 اإلجمالي   

 

تصميـ عبر حساب فيس  مف خبلؿ معيطات الجدوؿ نبلحظ أف أعمى نسبة سجمت لؤلزواج الذيف
 تصميـ طمبات صادقة. الذيف% 27%، مقابؿ73طمبات صداقة بنسبة بوؾ 

أجابوا ب " نعـ " وعددىـ  الذيفنستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف معظـ األزواج مف        
، وتفسير % نوع الطمبات التي تصميـ عبر حساب فايس بوؾ ىي طمبات صداقة73نجد ما نسبتو 15

بية عمى أف موقع فيس بوؾ ىو موقع لمتواصؿ ومعرفة األخبار والمعمومات ذلؾ نظرة األزواج اإليجا
وتبادؿ الصور والفيديوىات بيف األقارب واألىؿ وزمبلء العمؿ، مما يطرح فكرة ربط عبلقات بديمة لكف 
بشرط عدـ خروج ىذه العبلقة عف إطار الصداقة أي في حدود عبلقات الصدؽ والزمالة. بحيث ال يسمح 

 خيرة التأثير عمى عبلقتيما الزوجية.ليده األ
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( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب امتالك األزواج لكممة السر الخاصة 19الجدول رقم )
 بحسابات شركائيم وسبب امتالكيم لكممة السر 

 النسبة المئوية التكرار  امتالك كممة السر الخاصة بحساب فيس بوك زوجك/زوجتك 
%44 22 نعم   
%56 28 ال  

%100 50 اإلجمالي   

 

أجابوا ب "  الذيفاالتجاه العاـ لمجدوؿ يتجو نحو األزواج  مف خبلؿ معيطات الجدوؿ نبلحظ أف
أجابوا ب "  الذيف% 44مقابؿ  أي ال يممكوف كممة السر الخاصة بحسابات أزواجيـ،% 56ال " بنسبة 

 نعـ ".

مبية األزواج مف أفراد العينة ال يممكوف كممة السر نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف أغ
الخاصة بحسابات أزواجيـ وىدا يرجع إلى الرابط القوي المبني عمى الثقة بينيما وعدـ تشكيؾ طرؼ 
لطرؼ أخر، في حيف نجد بعض األزواج مف يممكوف كممة السر الخاصة بحسابات أزواجيـ ويرجع ىذا 

_ أنيـ يممكوف حساب واحد مشترؾ. _ زيادة الثقة بينيما واالبتعاد  حسب تصريحيـ إلى األسباب التالية:
 عف التشكيؾ. _ حب االطبلع في حساب زوجتو وفيما تستعممو. 
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( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مدة السير التي يقضييا األزواج أثناا 20الجدول رقم )
 التواصل عبر حساب فيس بوك

 النسبة المئوية التكرار  يا أثناا التواصل عبر حساب الفيس بوكمدة السير التي تقضي
%70 35 أقل من ساعتين  

ساعات 4-2من   11 22%  
سا فما فوق 4  4 8%  

%100 50 اإلجمالي   

 

يقضوف مدة سير  مف خبلؿ معيطات الجدوؿ نبلحظ أف أعمى نسبة سجمت عمى األزواج الذيف  
يقضوف مدة  الذيف% 22%، تمييا نسبة 70ؿ مف ساعتيف بنسبة أثناء التواصؿ عبر حساب فيس بوؾ أق

 %.8سا فمافوؽ بنسبة  4يقضوف مدة سير الذيفساعات، وأخيرا األزواج 4سا_ 2سير مف 

نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف معظـ األزواج مف المبحوثيف مدة السير التي   
ف ساعتيف و ىذا منطقي بالنظر إلى معطيات  يقضونيا في التواصؿ عبر حساب الفيس بوؾ أقؿ م

نما الذي ( و 13( و الجدوؿ رقـ )07الجدوؿ رقـ) مفاده أف غالبية األزواج غير مدمنيف عمى الفيس بوؾ وا 
عبلقتيـ مع الفيس بوؾ  عبلقة عادية ، ىذا ما جعؿ األزواج ال يسيروف كثيرا في التواصؿ عبر حساب 

ساعات ويرجع ىذا إلى سوء  4زواج يقضوف مدة سير أكثر مف أ 4فيس بوؾ، وفي مقابؿ ذلؾ ىناؾ 
 عبلقتيـ مع أزواجيـ مما يجعميـ يمجؤوف إلى موقع الفيس بوؾ لبلبتعاد عف الممؿ والمشاكؿ والخبلفات.
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( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع طمبات الصداقة التي تصل األزواج عبر 21الجدول رقم )
 حساب فيس بوك 

 النسبة المئوية التكرار  نوع طمبات الصداقة التي تصمك 
%30 15 طمبات صداقة من األقارب  
%6 3 طمبات صداقة مجيولة  

%50 25 طمبات صداقة من أصدقاا العمل  
%14 7 طمبات صداقة من كال الجنسين  

%100 50 اإلجمالي   

 

ميـ طمبات صداقة مف مف خبلؿ معيطات الجدوؿ نبلحظ أف نصؼ أفراد عينة البحث تص 
% تصميـ 14% تصميـ طمبات صداقة مف األقارب، و30%، تمييا نسبة 50أصدقاء العمؿ بنسبة 

 تصميـ طمبات صداقة مجيولة. الذيف% 6طمبات صدقة مف كبل الجنسيف، في حيف نجد نسبة 

ىي نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف غالبية طمبات الصداقة التي تصؿ األزواج  
دليؿ عمى أف استعماؿ حساب  وىذاطمبات صداقة مف أصدقاء العمؿ تمييا طمبات صداقة مف األقارب 

الفئة مف أجؿ التواصؿ وتبادؿ المعمومات واألخبار والصور والفيديوىات مع زمبلء العمؿ ليذه الفيس بوؾ 
الجنسيف وكدلؾ طمبات  تصميـ طمبات صداقة مف كبل الذيفواألىؿ واألقارب، كما أف ىناؾ مف األزواج 
ىـ في عبلقة سيئة مع  الذيفيقضوف مدة سير كبيرة و  الذيفصداقة مجيولة مما يطرح فكرة أف األزواج 

ما  وىذاالطمبات ربما لمتفكير في إنشاء عبلقات بديمة لبلبتعاد عف الممؿ والفتور ىذه أزواجيـ تصميـ 
 وصوال إلى تأثر عبلقتيما وزعزعتيا. يساىـ في ظيور خبلفات ومشاكؿ وبالتالي خيانة زوجية 
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( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مساىمة حساب فيس بوك في زيادة 22الجدول رقم )
 المشاكل الزوجية 

 النسبة المئوية التكرار مساىمة حساب فيس بوك في زيادة المشاكل الزوجية
%36 18 نعم  
%38 19 ال  

%26 13 نوعا ما  
%100 50 اإلجمالي  

 

أجابوا ب "  مف خبلؿ معيطات الجدوؿ نبلحظ أف االتجاه العاـ لمجدوؿ يتجو نحو األزواج الذيف
% 36%، مقابؿ 38أي يعتبروف أف حساب فيس بوؾ ال يساىـ في زيادة المشاكؿ الزوجية بنسبة »ال " 

 % أجابوا ب " نوعا ما ".26 أجابوا ب " نعـ "، في حيف نجد

ائج المتحصؿ عمييا أف نسب اإلجابة جاءت متقاربة حيث أكدت الفئة نستنتج مف خبلؿ النت
الغالبة بأف استخداـ الفيس بوؾ ال يساىـ في زيادة المشاكؿ الزوجية ألنو حسب نظرتيـ أنو وسيمة 
لمتواصؿ واالتصاؿ مع األقارب واألىؿ واألصدقاء وزمبلء العمؿ وبالتالي ال يمكف أف يسبب ليـ مشاكؿ، 

مفردة مف المبحوثيف يعتقدوف بأف استخداـ الفيس بوؾ يساىـ في زيادة المشاكؿ الزوجية  18كما نجد أف 
بالنظر إلى الخبلفات التي يمكف أف تقع بسببو مف خبلؿ التشكيؾ وانعداـ الثقة وبرودة العبلقة بينيما، في 

 حيف نجد بعض األزواج أجابوا بتحفظ.
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عينة الدراسة حسب التشكيك في خيانة الزوجين لبعضيم البعض ( يوضح توزيع أفراد 23الجدول رقم )
 عن طريق حساب فيس بوك 

 النسبة المئوية التكرار  شككت في خيانة زوجك/زوجتك عن طريق حساب فيس بوك
%80 40 أبدا   
%20 10 أحيانا  

%100 50 اإلجمالي   

 

اسة سجمت عمى األزواج مف خبلؿ معيطات الجدوؿ نبلحظ أف أعمى نسبة مف أفراد عينة الدر 
%، مقابؿ 80لـ يسبؽ ليـ أبدا أف شككوا في خيانة أزواجيـ عف طريؽ حساب فيس بوؾ بنسبة  الذيف
 سبؽ ليـ أف شككوا في خيانة أزواجيـ عف طريؽ حساب فيس بوؾ. الذيف% مف األزواج 20

سبؽ ليـ أبدا أف نستنتج مف خبلؿ  النتائج المتحصؿ عمييا أف معظـ األزواج مف المبحوثيف لـ ي
إف دؿ عمى شيء فإنو يدؿ عمى أف ىناؾ  ىذا شككوا في خيانة أزواجيـ عف طريؽ حساب فيس بوؾ  و

رابط قوي بينيما مبني عمى الثقة المتبادلة والتفاىـ واالحتراـ واالىتماـ، مما يساىـ في المحافظة عمى 
أحيانا  الذيفنجد أف نسبة قميمة مف األزواج عبلقتيـ الزوجية وتقويتيا وعدـ الوقوع في التشكيؾ، في حيف  

الشؾ إلى العبلقة السيئة ومدة  ىذاما يشككوف في خيانة أزواجيـ عف طريؽ حساب فيس بوؾ، ويرجع 
ما يؤدي إلى االنشغاؿ عف  ىذاالسير الكبيرة التي يقضونيا في الفيس بوؾ في وقت متأخر مف الميؿ 

 ا يولد الشؾ بينيما.بعض األمور الزوجية وعدـ االىتماـ، مم
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( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب أراا األزواج في مساىمة موقع فيس بوك 24الجدول رقم )
 االرتفاع  ىذافي رفع معدالت الطالق والخمع وسبب 

 النسبة المئوية التكرار  مساىمة حساب فيس بوك في رفع معدالت الخمع والطالق 
%68 34 نعم  
%32 16 ال  

%100 50 اإلجمالي   

 

أجابوا ب "  مف خبلؿ معطيات الجدوؿ نبلحظ أف االتجاه العاـ لمجدوؿ يتجو نحو األزواج الذيف  
يعتقدوف أف االستخداـ الكبير لموقع فيس بوؾ يساىـ في رفع معدالت الطبلؽ والخمع  أي الذيف»نعـ 

 % مف األزواج الديف أجابوا ب " ال ".32%، مقابؿ 68بنسبة 

نستنتج مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف أغمبية األزواج مف األفراد المبحوثيف يؤكدوف بأف   
حسب  ىذااالستخداـ الكبير لمفيس بوؾ يعتبر سببا رئيسا في ارتفاع معدالت الخمع والطبلؽ ويرجع 

العبلقة الزوجية تصريحيـ إلى األسباب التالية: _ اإلفراط في استخداـ موقع الفيس بوؾ. _ برودة وفتور 
بسبب اإلىماؿ. _الدخوؿ في عبلقات عاطفية بديمة. _ حدوث خبلفات ومشاكؿ بسب الغيرة والشؾ 
وانعداـ الثقة. _ ضعؼ التواصؿ بيف الزوجيف واختيار العزلة مع الموقع االفتراضي يسبب نفور بينيما 

ـ الفيس بوؾ ليس سببا في وبالتالي طبلؽ أو خمع، في حيف نجد بعض األزواج يعتقدوف بأف استخدا
عمى أنو مجرد وسيمة الكترونية لمتواصؿ باإلضافة إلى أنيـ  ىذاارتفاع معدالت الطبلؽ والخمع، وتفسير 

 يحسنوف استخدامو ويعرفوف أوقات استخدامو وفيما يستعممونو. 
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 ثانيا: النتائج العامة لمدراسة 

 المحور األول: البيانات الشخصية.

 % مف فئة اإلناث.50% مف المبحوثيف مف فئة الذكور و50الدراسة أف  _ أكدت1

 فوؽ.  سنة فما 37% مف المبحوثيف تتراوح أعمارىـ44_ أكدت الدراسة أف 2

 %.60مف نصؼ عينة الدراسة ذو مستوى جامعي وذلؾ بنسبة  _ أثبتت الدراسة أف أكثر3

 % مف المبحوثيف موظفيف.38_ أثبتت الدراسة أف 4

 سنوات. 3% مف المبحوثيف تتراوح مدة زواجيـ أكثر مف 92دت الدراسة أف _ أك5

 المحور الثاني: عادات وأنماط استخدام موقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك( لدى األزواج.

 سنوات. 3% مف المبحوثيف يستخدموف حساب فيس بوؾ مند أكثر مف 86_ كشفت الدراسة أف 6

اعات التي يقضييا األزواج في التواصؿ عف طريؽ حساب فيس بوؾ ىي _ أثبتت الدراسة أف عدد الس7
 %.42ساعة واحدة بنسبة 

 %.66_ بينت الدراسة أف األوقات المفضمة لؤلزواج في تصفح موقع الفيس بوؾ ىي فترة الميؿ بنسبة 8

 % مف األزواج المبحوثيف يفضموف زيارة الصفحات التعميمية.54_ أكدت الدراسة أف 9

% مف األزواج المبحوثيف يقضوف أغمبية وقتيـ مع أزواجيـ أكبر مف الوقت 68تت الدراسة أف_ أثب10
 الذي يستغرقونو في استخداـ الفيس بوؾ.

% مف األزواج المبحوثيف لـ يسبؽ وأف وقعت ليـ مشاكؿ وخبلفات حوؿ 72_ كشفت الدراسة أف 11
 كثرة استخداـ الفيس بوؾ.

زواج المبحوثيف يمكنيـ االستغناء والتخمي نيائيا عف استخداـ % مف األ60_ وضحت الدراسة أف 12
 حساب الفيس بوؾ.

% مف األزواج المبحوثيف عبلقتيـ مع الفيس بوؾ ىي عبلقة عادية وليست 92_ بينت الدراسة أف 13
 ضرورة )إدماف(.
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( حسب الظروف : يستخدم األزواج موقع التواصل االجتماعي )الفيس بوكاثبات أو نفي الفرضية األولى
 بشكل غير مكثف وفي أوقات محددة.

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجداوؿ التي سبؽ وأف حممنا نتائجيا، حيث وبعد تحميؿ        
 المؤشرات المعتمدة في الفرضية األولى والتي تطرقنا إلييا في االستمارة.

لتي يقضونيا في التواصؿ عبر حساب % مف المبحوثيف عدد الساعات ا42_ خمصت الدراسة إلى أف 
 (.07فايس بوؾ ىي ساعة واحدة، وىذا ما ىو موضح في الجدوؿ رقـ)

% مف المبحوثيف يفضموف فترة الميؿ عند تصفحيـ لموقع الفيس بوؾ، وىذا ما ىو 66_ بينت الدراسة أف 
 (.08موضح في الجدوؿ رقـ)

الصفحات التعميمية عند استخداميـ لمفيس بوؾ، % مف المبحوثيف يفضموف زيارة 54_ أثبتت الدراسة أف 
 (.09وىذا ما ىو موضح في الجدوؿ رقـ)

% مف المبحوثيف يقضوف أغمبية وقتيـ مع أزواجيـ أكبر مف الوقت الدي 68_ أثبتت الدراسة أف 
 (.10يستغرقونو في استخداـ الفيس بوؾ، وىذا ما ىو موضح في الجدوؿ رقـ)

لمبحوثيف يمكنيـ االستغناء والتخمي نيائيا عف حساب فايس بوؾ وىذا % مف ا60_ وضحت الدراسة أف 
 (.12ما ىو موضح في الجدوؿ رقـ)

يستخدم األزواج موقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك( حسب الظروف  _ إذن الفرضية التي تقول:
 صحيحة ومؤكدة )تحققت(.بشكل غير مكثف وفي أوقات محددة. 

 ع التواصل االجتماعي )الفيس بوك( في زعزعة العالقات الزوجية.المحور الثالث: يساىم موق

% مف األزواج المبحوثيف كانت العبلقة مع أزواجيـ قبؿ استخداـ الفيس بوؾ 70_ كشفت الدراسة أف 14
 % فقط عبلقة سيئة.02% جيدة و28عادية و

بعد استخداـ الفيس  % مف األزواج المبحوثيف أصبحت عبلقتيـ مع أزواجيـ92_ بينت الدراسة أف 15
 % فقط سيئة.8بوؾ عادية و

% مف األزواج المبحوثيف ال يشعرىـ استخداـ الفيس بوؾ بالعزلة عف 44_ أكدت الدراسة أف 16
 شركائيـ.

% مف األزواج المبحوثيف ال يشعروف بفتور عبلقتيـ مع شركائيـ بعد 54_ بينت الدراسة أف 17
 استخداميـ لموقع الفيس بوؾ.
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% ال يعتبروف أف حساب فيس بوؾ قادر عمى ربط 50الدراسة أف نصؼ أفراد العينة وبنسبة _ كشفت 18
 عبلقات بديمة عف العبلقات الزوجية.

% مف األزواج المبحوثيف ال يممكوف كممة السر الخاصة بحسابات 56_ وضحت الدراسة أف 19
 أزواجيـ.

ف مدة السير التي يقضونيا في التواصؿ % مف األزواج المبحوثيف يؤكدوف أ70_ أثبتت الدراسة أف 20
 عبر حساب فيس بوؾ ىي أقؿ مف ساعتيف.

% يؤكدوف أف طمبات الصداقة التي تصميـ عبر 50_ أكدت الدراسة أف نصؼ أفراد العينة وبنسبة 21
 حساب فيس بوؾ ىي طمبات صداقة مف أصدقاء العمؿ.

وف بأف استخداـ الفيس بوؾ يساىـ في % مف األزواج المبحوثيف ال يعتقد38_ وضحت الدراسة أف 22
 زيادة المشاكؿ الزوجية.

% مف األزواج المبحوثيف لـ يسبؽ ليـ أبدا وأف شككوا في خيانة أزواجيـ عف 80_ بينت الدراسة أف 23
 طريؽ حساب فيس بوؾ.

 % مف األزواج المبحوثيف يعتقدوف بأف ارتفاع معدالت الطبلؽ والخمع كاف68_ كشفت الدراسة أف 24
 مف بيف أسبابو االستخداـ الكبير لموقع الفيس بوؾ.

: يساىم موقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك( في زعزعة العالقات اثبات أو نفي الفرضية الثانية
 الزوجية.

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجداوؿ التي سبؽ وأف حممنا نتائجيا، حيث وبعد تحميؿ         
 في الفرضية الثانية والتي تطرقنا إلييا في االستمارة. المؤشرات المعتمدة

% مف المبحوثيف أكدوا عمى أف عبلقتيـ مع أزواجيـ بعد استخداـ الفيس 92_ خمصت الدراسة إلى أف 
 (.15بوؾ ىي عبلقة عادية، وىذا ما ىو موضح في الجدوؿ رقـ)

ـ الفيس بوؾ بالعزلة عف شركائيـ، % مف األزواج المبحوثيف ال يشعرىـ استخدا44_ وضحت الدراسة أف 
 (.16وىذا ما ىو موضح في الجدوؿ رقـ)

% مف المبحوثيف ال يشعروف بفتور عبلقتيـ مع أزواجيـ بعد استخداـ الفيس 54_ أكدت الدراسة أف 
 (.17بوؾ، وىذا ما ىو موضح في الجدوؿ)

وؾ يساىـ في زيادة المشاكؿ % مف المبحوثيف ال يعتبروف بأف استخداـ الفيس ب38_ بينت الدراسة أف 
 (.22الزوجية، وىذا ما ىو موضح في الجدوؿ رقـ)
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% مف المبحوثيف لـ يسبؽ ليـ أبدا أف شككوا في خيانة أزواجيـ عف طريؽ 80_ بينت الدراسة أف 
 (.23حساب فيس بوؾ، وىذا ما ىو موضح في الجدوؿ رقـ)

عي )الفيس بوك( في زعزعة العالقات _ إذن الفرضية التي تقول: يساىم موقع التواصل االجتما
 منفية وغير صحيحة )لم تتحقق(.الزوجية. 

 ثالثا: االستنتاج العام:

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجداوؿ التي سبؽ وأف حممنا نتائجيا، حيث وبعد تحميؿ         
يا في االستمارة، والتي مف المؤشرات المعتمدة في الفرضية األولى والفرضية الثانية والتي تطرقنا إلي

 خبلليا حاولنا معرفة " مدى تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي )الفيس بوؾ( عمى العبلقات الزوجية.

توصمنا إلى أف موقع الفيس بوؾ مجاؿ ال حدود لو يتيح لمستخدميو بتكويف عبلقات وصداقات       
مات واألفكار والصور والفيديوىات بيف ويفتح ليـ مجاؿ التواصؿ والتفاعؿ مف خبلؿ تبادؿ المعمو 

األصدقاء واألقارب واألىؿ، حيث وجدنا أف معظـ األزواج يستخدموف موقع الفيس بوؾ ليس مف باب 
الفراغ العاطفي أو مف باب ربط عبلقات بديمة أو مف باب التخمص مف الممؿ، ولكيـ يستخدمونو مف باب 

ما جعؿ أغمبية األزواج ال يتأثروف بو، وبالتالي عدـ زعزعة  التواصؿ والتعمـ والتثقؼ وحب االطبلع، وىدا
 عبلقتيـ الزوجية وىو ما أثبتتو النتائج المتوصؿ إلييا. 
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 خاتمة:ال

لقد سعينا مف خبلؿ دراستنا ىذه إلى تناوؿ موضوع تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي         
محاوليف بذلؾ رصد تأثير ىذا الموقع عمى العبلقة بيف األزواج، )الفيس بوؾ( عمى العبلقات الزوجية، 

والقاء الضوء عمى جممة التأثيرات التي أحدثيا عمى الحياة الزوجية، كوف األزواج ىـ العمود األساسي 
 لؤلسرة، ىذه األخيرة تعد خمية أساسية في بناء المجتمع. 

أثير عمى األزواج فيي تتيح ليـ التواصؿ بكؿ فمواقع التواصؿ االجتماعي )الفيس بوؾ( ليا ت       
سيولة ومعرفة األخبار اليومية، باإلضافة إلى تبادؿ الصور والفيديوىات واألفكار. وحب االطبلع والتعمـ 
والتثقؼ، لكف ىذا لف يمنعنا مف القوؿ بأف موقع التواصؿ االجتماعي )الفيس بوؾ( لو سمبيات كما لو 

االلكترونية التي فرضت نفسيا نتيجة التطور العممي الحاصؿ، واليمكف إيجابيات، فيو مف المواقع 
 االستغناء عنيا.

وكإجابة عمى إشكالية دراستنا، حيث توصمنا إلى أف مواقع التواصؿ االجتماعي )الفيس بوؾ( ال         
موف موقع تأثر عمى العبلقات الزوجية، بحيث اتضح مف خبلؿ نتائج الدراسة أف أغمبية األزواج يستخد

التواصؿ االجتماعي )الفيس بوؾ( حسب الظروؼ المبلئمة ليـ بشكؿ غير مكثؼ وفي أوقات محددة، 
 فيو بالنسبة ليـ مجرد وسيمة لمتواصؿ والتعمـ والتثقؼ ومعرفة األخبار اليومية.

اىـ في كما تبيف أيضا مف خبلؿ نتائج الدراسة أف موقع التواصؿ االجتماعي )الفيس بوؾ( ال يس        
 زعزعة العبلقات الزوجية. 
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