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ن  وج ناتجاهات امل ي انتشار ظاهرة الطالق األردني ي   نحو دور مواقع التواصل االجتما
 )دراسة مسحية(

 د. بشار عبد الرحمن مطهر
رموك –كلية اإلعالم  –أستاذ مشارك    جامعة ال

  تامعارف عبده األ
  جامعة القاهرة دكتوراهطالب 

 ملخص

م هدفت هذه الدراسة إ ي باتجاها ن ملواقع التواصل االجتما ن األردني وج ى معرفة عالقة استخدام امل
رات  ر مجموعة من املتغ ي انتشار ظاهرة الطالق، وكذلك معرفة تأث ي  نحو دور مواقع التواصل االجتما

ى تلك  رات الديمو ع ى معرفة طبيعة القضايا االجتماعية ال يتابعها غرافيةالعالقة كاملتغ ، باإلضافة إ
ي. ر تلك املواقع، كما تم دراسة هذه املشكلة من خالل نظرية الحضور االجتما استخدمت و  املبحوثون ع

ى عينة عمدية قوامها (منهج املسح الدراسة ن311، وطبقت ع وج ن بمدينة اربد، ) من امل  األردني
ى مجموعة من النتائج أهمها  نوتوصلت إ ن األردني وج (عينة الدراسة)  ارتفاع نسبة درجة تعرض امل

ي، رتيب األول كما  للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجية بمواقع التواصل االجتما ي ال ، تصدر الفيس بوك 
ى ي ال تسبب الخالفات الزوجية وتقود إ  .الطالق كما يعتقد املبحوثون  كأبرز مواقع التواصل االجتما

ي لكلمات املفتاحيةا ي  –الطالق  –: مواقع التواصل االجتما وجون  –نظرية الحضور االجتما امل
 ردنيون األ 
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This study attempts to examine the relationships between Jordanian spouses use of social 
networking sites (SNSs) and their attitudes towards the use of these sites as a cause of divorce, to 
explore the impact of demographic variables on this relationship, and to investigate the social 
issues that they are exposed through these sites. The current study is theoretically guided by 
social presence theory through a questionnaire survey administered to a purposive sample of 
311 Jordanian spouses who use SNSs and live in Irbid city. The results show that most 
respondents use SNSs are exposed to the issues related to marital conflicts on these sites. The 
respondents also reported that Facebook causes marital conflicts that may lead to divorce more 
than other SNSs do.   
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  قدمةم

ي لم تعد  ي الوقت الحا ي التكنولوجيا والثورة العلمية ال تعيشها البشرية  ر   أسباببعد التطور الكب
اء عصر  ى ضيق الحالة االقتصادية أو الخيانة، أو ح نقص املشاعر وان الطالق أو االنفصال تتوقف ع

ن. ن الزوج بالقليلة  تهناك حاالت طالق ليس أصبحتالطالق تطورت بتطور العلم، و  أسبابف الحب ب
ي حدثت بسبب مواقع ال   .)2016(ممدوح،تواصل االجتما

ي املجتمعات  ي الوقت الراهن ظاهرة حقيقية  ي  حيث أصبح الطالق بسبب مواقع التواصل االجتما
ي هذا الجانب  ،الغربية والعربية ا باتت أحد األ  أشارتوخاصة الخليجية. و ي الجديد سبابدراسات أ ة 

ن ةياألسر ض العالقات يوتقو  )2017(وزي، ي األسر التفكك  ن الزوج وأن سوء استخدامها يزيد نسبة  ،ب
ى تطور تلك الخالفات بسبب   ،دوث الجفاء العاطفيحو  ،التكنولوجيا إدمانالخالفات الزوجية، ويؤدي إ

ن ى انفصال الزوج ي إ الخدمات مساحات واسعة من خاصة بعد أن أوجدت هذه  ،)2017(الحطاب، وبالتا
ي التواصل مع فئات عديدة من الناس ن  .الحرية  ، تزايدت األزواجوأفادت الدراسات بأن معدالت الطالق ب

ي  ي  ن  45بسبب مواقع التواصل االجتما رة ما ب ي الف  أسبابن ، وأنه من ب2014و 2010دولة، 
ن  ي، حيث رصدت الواليات املتحدة واقع التمل الدائم ستخداماال  األزواجاالنفصال ب  %66واصل االجتما

  من حاالت الطالق بسبب الفيس بوك.

ي هذا السياق  ا باحثون من جامعة بوسطن  أظهرتو ، بالواليات املتحدة األمريكيةدراسة حديثة، قام 
ي العالقات العاطفية،  ي يمكن أن يتسبب بالفو  مفادها أن االستخدام املفرط ملواقع التواصل االجتما

ن استخدام  ر"  مواقعحيث كشف الباحثون عن وجود عالقة ب ي كـ"الفيس بوك" و"توي التواصل االجتما
أجراها الدكتور "روسل  أخرى ت واملشاكل االجتماعية املتعلقة بالطالق والعالقات العاطفية، وأكدت دراسا

راوح"ميسوري"، وأساتذة بجامعة بوسطن كاليتون" من جامعة  ، وشملت مستخدمي "فيس بوك" الذين ت
ن  ى ارتفاع معدل إ سنة، وتوصلت 82و 18أعمارهم ب ًرا ع ى أن استخدام فيس بوك، كان مؤشًرا كب

ما ن وتزايد معدل املشاكل بي ن الزوج   ..)2017اني،(الخاق الطالق ب

ي الجانب اآلخر ى تزايد حاالت الطالق الناتجة عن  ،و ر من التقارير إ ي إطار مجتمعاتنا العربية كشفت كث
ي ر وسجلت  ،نزاعات متعلقة باستخدام مواقع التواصل االجتما من حاالت الطالق بدولة  1000من  أك

ي  ،)2017(موقع قناة العربية، اإلمارات من حاالت  %33أن  2014ي عام  الكويتوبينت دراسات رسمية 
ن  ي الحديثة سبابتعود أل  األزواجالطالق ب   .)2017(الحطاب، متعلقة بشبكات التواصل االجتما

ي اململكة  ى أن معدل الطالق  ي مركز الدراسات الجامعية بالسعودية إ وكشفت دراسة لوحدة األبحاث 
ى  25ارتفع من  ر باملائة إ سنة املاضية، وبحسب مسح أجراه املركز عن الزواج،  20باملائة خالل الـ 60من  أك

ن تح ن الشرعي ى املأذون دد نسبة الزواج والطالق كشف أن املواقع ومن خالل استمارة وزعت ع
رونية ي مسئول بشكل مباشر  اإللك ي البالدوموقع "فيسبوك" االجتما (موقع  عن ارتفاع نسبة الطالق 

mbc ،2017(،.ى هذه الدراسة إوم ن ن هذا املنطلق تس وج ن نحو دور مواقع ياألردنى معرفة اتجاهات امل
ي انتشار  ي    ظاهرة الطالق.التواصل االجتما



ن نحو دور مواقع التواصل      - الم الشرق األوسطدورية إع ن األردني وج ي انتشار ظاهرةاتجاهات امل ي    االجتما
 بشار مطهر، عارف األتام -ق (دراسة مسحية)الطال     2017خريف  -13العدد 

3 
 

 أواًل: مشكلة الدراسة

ن  وج ي معرفة عالقة استخدام امل ي ياألردنتتحدد مشكلة الدراسة  ن ملواقع التواصل االجتما
ي انتشار ظاهرة الطالق ي  م نحو دور مواقع التواصل االجتما ر مجموعة من  ،باتجاها وكذلك معرفة تأث

ى تلك  رات ع رات املتغ ى معرفة طبيعة القضايا االجتماعية ال  باإلضافة، الديموغرافيةالعالقة كاملتغ إ
ر تلك املواقع، ر ال تتعرض  األسر نوع  فضال عن معرفة يتابعها املبحوثون ع للطالق بسبب استخدام  أك

ن. كما تم دراسة هذه املشكلة من خالل نظرية الحضور  ي من وجهة نظر املبحوث مواقع التواصل االجتما
ي.االجت   ما

  ثانيًا: أهمية الدراسة

  تنبع أهمية هذه الدراسة من اآلتي:

 ى أ ن  رؤيةبرز تسليط الضوء ع وج ي بانتشار ياألردنامل ن تجاه عالقة مواقع التواصل االجتما
ي املجتمعات العربية.  أصبحتو  ،خاصة بعد أن تنامت هذه الظاهرةظاهرة الطالق،  حقيقة 

ر من الفئات األر أن هذه الفئة تعد وباعتبا ذه املواقع.   ك   التصاقا واستخداما 

 ى  أصبحت ي ع رات االجتماعية السلبية الناجمة جراء استخدامات مواقع التواصل االجتما التأث
رر ضرورة إ الجديد، وهذا ما اإلعالمالجمهور مثار اهتمام دراسات    جراء هذه الدراسات .ي

 ي ي املجتمع  ،اختبار فرضيات نظرية الحضور االجتما ي  ياألردنوال لم تحظ  ي  باالهتمام الكا
ي ن  ،بحوث ودراسات االتصال خاصة مع مواقع التواصل االجتما وج  ن.ياألردنوشريحة امل

  ي بانتشار ظاهرة ندرة الدراسات العلمية الرصينة ال تناولت عالقة مواقع التواصل االجتما
 ه الدراسة.هذ إجراءضرورة  ما يؤكدوهو  ،الطالق

 ثالثًا: أهداف الدراسة

ى النحو اآلتي:    تتحدد أهداف هذه الدراسة ع

  ن  تعاطيمعرفة عادات وأنماط وج الخالفات وقضايا  ،لقضايا االجتماعيةمع ان ياألردنامل
ر  األسرية ي.ع  مواقع التواصل االجتما

  ،ي انتشار ظاهرة الطالق ي  ن نحو دور مواقع التواصل االجتما ن األردني وج معرفة اتجاهات امل
م  ي. تجنبللحلول ال فضاًل عن رؤي   الطالق جراء استخدام مواقع التواصل االجتما

  ن عند استخدامهم مواقع التواصل  الكشف عن درجة الحضور ن األردني وج ي للم االجتما
ي ي املستقبل إثر استخدام باإلضافة إ ،االجتما م املستقبلية ملدى تنامي ظاهرة الطالق  ى رؤي

ي .   مواقع التواصل االجتما
  ن ملواقع ن األردني وج ى عالقة استخدام امل رات الديموغرافية ع ر مجموعة من املتغ معرفة تأث

م نحو دور مواقع التواصل االجتما ي باتجاها ي انتشار ظاهرة الطالق .التواصل االجتما   ي 
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 لدراسةلرابعًا: اإلطار النظري 

ي إ ا شبكة تمثل نظرية الحضور االجتما حدى النظريات املفسرة للمالمح والرموز االجتماعية ال تحتو
رنت   ومواقع الشبكات االجتماعية. اإلن

ى هذه النظرية إ ر خصائص كل وسيلة اتصاليةوتس ودرجة املالمح االجتماعية ال  ،ى تفس
ا فوسائل االتصال ال توفر درجات مرتفعة ؛ )2013حمد،أ( معها شخاصوعالقة ذلك بتفاعل األ ،تحتو
امن الحم ر أ ،يمية والفورية ملستخدم يتعت ي مستويات الحضور االجتما ى  رة  ،ع ومن ثم تؤثر بدرجة كب

  خرين. مع اآل  فرادي العملية االتصالية لأل 

ى أن الوسائل االتصالية املختلفة توفر درجات متباينة من  ي إ ر نظرية الحضور االجتما وتش
ي عملية االتصال  ي للجمهور الذي يشارك  رها، الحضور االجتما ي للجمهور  ال تتم ع فالحضور االجتما

ا ها ال توفر  ) (social cuesوذلك من خالل كمية الرموز االجتماعية ،يرتبط بخصائص الوسيلة ذا
ي عملية االتصال ي شبكة وأن مشاركة األ ، )Bubas, 2007( الوسيلة لهم  ن  ن املستخدم رنتفكار ب  ،اإلن
ي ي الحضور االجتما ن بوجود حساس املتبادل للتفاعل كما أن اإل  ،يساهم  ي شعور املستخدم مهم 

  خرين معهم. اآل 

رض هذه النظرية أن غياب التواجد  املادي (التواجد الجسدي من خالل االتصال الشخ وتف
ى العالقات االجتماعية لأل  ،وجها لوجه) رات سلبية ع ى إحداث تأث  & ,Westmyer, DiCioccio)فراديؤدي إ
Rubin1998 ،(وهذا  ،حساس بوجود الطرف اآلخر معكهو اإل  ،الحضور وفقا لهذه النظرية و مفهوم

ى الع ،التواجد  & ,Bracken( وحركة وحالية وشخصية ئا،ودف احساستصالية إملية االهو الذي يضفي ع
Lombard, 2004( . ي شبكة رنتو ي بأنه درجة اإل يعر  اإلن ورد الفعل  واإلدراكحساس ف الحضور االجتما

ر الشبكة ي حالة ، ),Bolliger 2009( تجاه الكيانات الفكرية ع معدالت  انخفاضويرى شورت وآخرون أنه 
ي ي  ،خريناآل قد ينفصلون عن الحوار والتفاعل مع  شخاصن األإف ،الحضور االجتما فاعلية  تتأثر وبالتا

   .),Wheeler 2005(التواصل

ي إ (Biocca., Harms, and Stoner, 2001) وزمالؤهبايوكا ويصنف  ى ثالثة عناصر الحضور االجتما
ي:أساسية رك ،  ي املتبادلواملكان  ،الحضور املش رك والو والذين يشكلون العناصر ال تجمع  ،املش

  .مع بعضهم البعض شخاصاأل

رات املشاركة النفسية .1 ي والفورية والحميمية ،خ روز االجتما   .وال تتضمن مفاهيم الظهور وال
ر  ،املشاركة السلوكية .2 ي الله، والذي من خى التفاعل السلوكيإوال تش  .يدرك الحضور االجتما

ى دراسةي هذه الدراسة ل واعتمد الباحثان ي ع   ),Gefen & Straub 1997 ( قياس الحضور االجتما

  .الدراسات السابقة خامسًا:

ي و تم استعراض  راث العلم حول عالقة مواقع التواصل االجتما رنتال رات االج اإلن تماعية بالتأث
ى مستوى الفرد و األسرة ر  ،ع اتجهت نحو  ،ي إطار اإلعالم الجديد ال تمت من الدراسات اويالحظ أن كث

ي، وتحليل العالقات والصدا رهادراسة استخدام مواقع التواصل االجتما ن األفراد ع  ،قات ال تنشأ ب
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ى الفرد األسرة واملجتمع، حيث خلصت دراسة عساف  ا اإليجابية والسلبية ع را ي رصد تأث والتعمق 
ماستخدعن  )2005( ي لد راب االجتما رنت وعالقته باالغ ن لإلن ى وجود عالقة ارتباطية دالة  ام املراهق إ

ن لشبكة  ن كثافة استخدام املراهق رنتإحصائيًا ب ي. اإلن راب االجتما    وشعورهم باالغ

ى  عن خصائص ودوافع Peter et al ) 2006( وتوصلت دراسة ن عند الحديث مع الغرباء ع املراهق
رنت رنت بدافع  اإلن ولندا لإلن ن من طالب املدارس  ن استخدام املراهق ى وجود عالقة ارتباط سلبية ب إ

ى العالقات  رنتوالتحدث مع الغرباء من خالل  االجتماعيةاملحافظة ع إيجابية  ارتباط، ووجود عالقة اإلن
ن استخدام  رنتب رفيه، اإلن ى أشخاص جدد. بدافع ال   والتعرف ع

رنت وعالقته بالوحدة   Hu)2007ي نفس السياق خلصت دراسة (و ي لإلن عن االستخدام االجتما
ى وجود عالقة  ن استخدام  إيجابية ارتباطاالجتماعية والعاطفية إ ي، ب رنت بدافع التواصل االجتما اإلن

م. و  ن طالب الجامعات وأفراد أسرهم وأصدقا   إدراك قوة العالقة ب

رنتدور شبكة عن  )2007( الحسن أبو وتوصلت دراسة  ى وجود عالقة  األسري ي دعم الحوار  اإلن إ
ر  ارتباط ن العالقات االجتماعية ع رنتب ي العام  اإلن ى أن الحوار العائ ى املعلومات إ ودوافع الحصول ع

ى املتوسطات.  ن أفراد األسرة حقق أع   ب

ي اليابان وكوريا  Ishi and Ogasahara )2007وكذلك دراسة ( راضية  عن الشبكات الحقيقية واالف
ي  ي مجموعات حقيقية  ى أن العضوية  رنتال توصلت إ ترتبط بشكل إيجابي مع االشباعات  اإلن

ن من خالل  رنتاالجتماعية، وأن العالقات الشخصية للكوري ترتبط بشكل وثيق بالعالقات الشخصية  اإلن
  ي الحياة الواقعية. 

رنتعن  Lee) 2007دراسة ( أظهرتن ي ح ن أن استخدام  اإلن ي لدى املراهق ورأس املال االجتما
رنت ووجود عالقة ارتباط  ،يرتبط بعالقة قوية ومتماسكة مع الوالدين واألصدقاء ،ألغراض تعليمية اإلن

م.  ن وآبا ن املراهق ن استخدام مواقع الدردشة والعالقة ب   سلبية ب

ر   Sheeks and Birchmeier )2007وخلصت دراسة ( ي واستخدام االتصال ع عن التفاعل االجتما
ى أن شبكة  الكمبيوتر  رنتي تطوير العالقات ،إ ي التفاعل اإليجابي مع اآلخرين دون الحاجة  اإلن تساعد 

م لدى طالب الجامعة .  ى مواجه   إ

ي نفس السياق  ى  ال Dutton and Gennaro  )2007دراسة( أظهرتو تكوين  إعادةركزت ع
رنتالصداقات و العالقات االجتماعية من خالل  ي بريطانيا يستخدمون شبكة  اإلن ن  رنتأن املبحوث  اإلن

ى إقامة وتطوير الروابط االجتماعية.   كوسيلة قادرة ع

) عن اآلثار النفسية واالجتماعية لتعرض الجمهور املصري لشبكة 2008(وكشفت دراسة  كمال 
رنت ن كثافة استخدام  اإلن ى وجود عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائيًا ب رنتإ لدى أفراد الجمهور  اإلن

رنت، وشعورهم بالقلق والعزلة االجتماعية.    م لإلن ن إدما   املصري وب

ر 2009(عبدالعزيز وخلصت دراسة  رنت)  عن تأث رة استخدام  اإلن ى أن ك ي إ ي التفاعل العائ
رنتاإل  ي إطار األسرة ن ي إطار العالقات مع اآلخرين وأن  ،تقلل من دائرة العالقات االجتماعية سواء  أو 
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رنتإدمان  رن بأداء أسري منخفض اإلن ى مع قيم األسرة وثقافة  ،يق ى استدماج سلوكيات تتنا وقد يؤدي إ
  املجتمع.

را أن ته ة وعالق) عن أزمة منظومة قيم األسرة املصري2009(وخلصت دراسة زكي  باملجتمع االف
رنتعالقات  ي األسرة اإلن راضية تفصل الفرد عن الواقع ،تقلل من مساحة الحوار   ،وأن املجتمعات االف

 . ي عالم وهم   وتجعل الفرد يعيش 

ت دراسة عبدهللا، ر ) عن 2009 (وجعفر وان رنتتأث ي عالقات الشباب السوداني االجتماعية  اإلن
ى أن  رنتواألسرية إ ر اإلن ى حد كب ر من نمط حياة معظم الشباب السوداني إ ى طريقة  ،غ وكذلك ع

ر. ى حد كب   فهمهم لألمور إ

رنت) عن أثر شبكات العالقات االجتماعية التفاعلية ب2009(دراسة جالل  أظهرتو  ورسائل  اإلن
ى ال ن  ارتباطعالقات االجتماعية واالتصالية لألسرة املصرية والقطرية أن هناك الفضائيات ع سل ب

ن األفراد، ي ب كما أن الفيس بوك وماي  معدل استخدام املواقع االجتماعية ومستوى التفاعل االجتما
  سبيس يحتل الصدارة كشبكات اجتماعية مفضلة.

ت دراسة هو( رنتحول عالقة  Hu  )2009وان ى أن الطالب  اإلن ن إ والحالة املزاجية عند املبحوث
ي شبكة  رنتالذين يستخدمون غرف الدردشة  ر من الطالب  اإلن ألوقات طويلة، يشعرون بالوحدة أك

  الذين يتحاورون مع اآلخرين وجهًا لوجه. 

ن استخدام الشباب املصري ملواقع الشبكات  م)2011(وخلصت دراسة أسعد  عن العالقة ب
ى أن طالب الجامعات املصرية املختلفة يستخدمون شبكات التواصل االجتم اعية وقيمهم املجتمعية إ

ر من البحث عن صداقات جديدة. وكشفت  م االجتماعية، أك ى عالقا ي من أجل الحفاظ ع االجتما
يالدراسة أن درجة  ن دواف الحضور االجتما ي العالقة االرتباطية ب ع استخدام ي مواقع الفيس بوك تؤثر 

  طالب الجامعة للموقع وقيمهم املجتمعية.

دفت دراسة (و  ى زوجات  اإليجابيةثار معرفة  اآل Craig )2011 اس االجتماعية للمواقع االجتماعية ع
ن، وتوصلت إ اآلباء ي  أنى الالتي لم ينج ن  العالقات  إدارةاملبحوثات يستخدمن هذه املواقع ملساعد

ر عن املشاعر السلبية للدور  واألسرة،ومناقشة القضايا املتعلقة بالزواج  األسرية ا األسري والتعب  أل
م الحقيقية. ن من عدم الظهور بشخصيا  تمك

ت دراسة ى   Alsharkh ( 2012)وان ر وسائل اإلعالم االجتماعية ع  األسرةعن رؤية الشباب حول  تأث
م  ى الشباب وقيمهم وعالقا ي ع رات الستخدام مواقع التواصل االجتما ى وجود تأث ي املجتمع السعودي إ

  .باألسرة وتفاعلهم معها 

ى  )2013(وخلصت دراسة  شرف  ر استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة ع عن حدود تأث
ى أن املبحوث ي اليمن إ ن تمكنوا من خالل وسائل االتصال العالقات االجتماعية لطالب الجامعات 

ي التعارف وإنشاء صداقات مع الجنس اآلخر ى بعض القيود املجتمعية  والتواصل  ،الحديثة من التغلب ع
ي عالقات عاطفية  ،عن الرقابة األسرية واالجتماعية بعيداً  وأن تكنولوجيا االتصال سهلت لهم البدء 

رنتمستفيدين من السرية ال توفرها شبكة    . اإلن
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رونية) عن أثر استخدام شبكات التواصل 2013( دراسة الشهري  وأثبتت ى العالقات  اإللك ع
ي رات سلبية الستخدام الطالبات بجامعة امللك سعود لشبكات التواصل االجتما  ،االجتماعية وجود تأث

  أهمها قلة التفاعل األسري.

ي تنمية  Fox, Warber and Makstaller (2013)وخلصت دراسة  عن معرفة دور الفيس بوك 
ن  نمن وجهة نظر الطالب الجا األزواجالعالقات العاطفية ب من الوسائل الرئيسة ن الفيس بوك ى أإ ،معي

ي تكوين العالقات العاطفيةال  ى  ،تسهم    والعالقات الزوجية.  األسرةوانه يؤثر ع

ء ) عن مشكالت األسرة 2014( وكشفت دراسة عبدالكريم املصرية الناجمة عن االستخدام الس
ى الطالق بنسبة رة الخالفات الزوجية ال تؤدي إ رنت ك فالزوجة تشتكي إدمان زوجها  ،)%73( لإلن

رنت؛ ن لإلن ن الزوج وإهمال املسؤوليات األسرية  ،حيث ينتج تباعد العواطف النفسية والجنسية ب
ى    م. سواء تجاه بعضهم البعض أو تجاه أبنا رنتاإلنوالحقوق الشرعية جراء إدمان أحدهم ع

) عن استخدام طالبات الجامعات املصرية والسعودية لوسائل اإلعالم 2014( دراسة النمر  أظهرتو 
ى زيادة  ن إ ي لد ر الجديد وعالقته بالتوافق النفس االجتما ى الطالبات  تأث را ع العالم االف

ر من املصريات ر من ن وكذا ،السعوديات أك ى وضع بيانات صف العينة من الطالبات السعودية إلجوء أك
ي . ي مواقع التواصل االجتما ر حقيقية    وهمية وغ

ي  ،الفقيهوخلصت دراسة  ى 2017(و الصال ي ع ر استخدام مواقع التواصل االجتما ) عن تأث
ر استخدام  ى تفوق تأث رابط القيم االجتماعية واألسرية للشباب العربي إ ى ال ي ع مواقع التواصل االجتما

ى قيم التفكك األسري لدى الشباب العربي. ،األسري نسبيا رها ع  مقارنة بتأث

ى الدراسات السابقة   التعليق ع

  رات االجتماعية بشكل عام جراء استخدام مواقع ى التأث ركزت معظم األبحاث العربية السابقة ع
ي املقابل هن ي، و رات مواقع التواصل االجتما ي الدراسات العربية ال تناولت تأث اك ندرة 

ي بقضية اجتماعية معينة، وهذا ما يؤكد ضرورة  ي معرفة  إجراءالتواصل االجتما هذه الدراسة 
ي .   عالقة انتشار الطالق باستخدام مواقع التواصل االجتما

 ن ي واملراهق رات مواقع التواصل  اهتمت معظم الدراسات السابقة بشريح الشباب الجام وتأث
ي و  رنتاالجتما ما اإلن ى شريحة عل ى  األزواج، ولم تركز ع ي ع ر مواقع التواصل االجتما وتأث

ن ، ي األسر سالمة استقرار الكيان  وج ى امل وهو ما سعت هذه الدراسة إليضاحه بالتطبيق ع
 ن.ياألردن

  ي ي مقدمة املوضوعات ال تم تناولها  احتلت القيم االجتماعية وتأثرها بمواقع التواصل االجتما
راث العلم السابق العربي  م لخطورة استخدام واألجنال ي تقديرا ن  ت رؤى املبحوث ، وتشا

ى القيم االجتماعية ي ع ر البيئة ا ،مواقع التواصل االجتما ي لم يؤثر متغ لثقافية بخصوص وبالتا
 ذلك.

 ا،  اناستفاد الباحث رات، وتصور العالقات فيما بي ي تحديد املتغ من الدراسات السابقة 
ا  ى مناقشة نتائج هذه الدراسة ومقارن ى شكل فروض، باإلضافة إ ا ع وأساليب قياسها وصياغ

ي ضوء خصوصية  رها   عينة الدراسة). ة (ياألردن سرةاأل بنتائج تلك الدراسات، ومحاولة تفس
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  وفرضيات الدراسة  أسئلةسادسًا: 

  الدراسة أسئلة :أوال

ن  )1 وج ين ياألردنما عادات وأنماط استخدام امل لقضايا ا للتعاطي مع ملواقع التواصل االجتما
  ؟االجتماعية

وجال يتابعها  ةياألسر قضايا العالقات ما طبيعة  )2 ر مواقع التواصل  ن و ياألردن ون امل ع
ي   ؟االجتما

وجالقضايا االجتماعية ال يتابعها طبيعة ما  )3 ي ن و األردني ون امل ر مواقع التواصل االجتما   ؟ع

ن  مصادر معلوماتما  )4 وج   ؟عن قضايا الخالفات الزوجية ن ياألردنامل

ن  )5 وج ن للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجية بمواقع التواصل ياألردنما درجة متابعة امل
ي   ؟االجتما

ر املتسبب من  )6 ي من وجهة نظر  ي الطالق بسبب األك استخدام مواقع التواصل االجتما
ن   ؟املبحوث

ن ما مدى معرفة  )7 وج حدوث خالفات زوجية بسبب استخدام مواقع التواصل ن بياألردنامل
ي   ؟االجتما

ر الخالفات الزوجية وتؤدي  )8 ي ال تث  للطالق من وجهة نظر ما نوع مواقع التواصل االجتما
ن  وج   ؟نياألردنامل

ر ما  )9 ر ال تتعرض  األسر  أك ي من وجهة نظر  للطالق أك  بسبب استخدام مواقع التواصل االجتما
ن  وج   ن ؟ياألردنامل

ي من  نسبةزيادة احتمال ما مدى  )10 ي املستقبل بسبب استخدام مواقع التواصل االجتما الطالق 
ن وجهة  وج   ؟نياألردننظر امل

ي  )11 ن ما درجة الحضور االجتما وج ين ياألردنللم   ؟عند استخدامهم مواقع التواصل االجتما

ن  )12 وج ي انتشار ظاهرة الطالقياألردنما اتجاهات امل ي    ؟ن نحو دور مواقع التواصل االجتما

ن  )13 وج مواقع التواصل ن للحلول ال تؤدي لتجنب الطالق جراء استخدام ياألردنما رؤية امل
ي   ؟االجتما

  ثانيا: فروض الدراسة 

  األول الفرض 

ن من  ن نوع املبحوث ن توجد فروق دالة إحصائيًا ب ن األردني وج (عينة الدراسة) وفقًا الختالف امل
رات اآلتية:  املتغ

ي )أ(   .درجة استخدامهم ملواقع التواصل االجتما
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ي.سماعهم بحدوث خالفات زوجية بسب مواقع التواصل    )ب(   االجتما
م عن الخالفات الزوجية.  )ج(   مصادر معلوما
ي.   )د( م للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجية بمواقع التواصل االجتما   درجة متابع
يطبيعة   )ه( ر مواقع التواصل االجتما ا ع   .القضايا املرتبطة بالخالفات الزوجية ال يتابعو
م ل  )و( ر ال تتعرض  سرةاأل شكل رؤي   . للطالق أك
ي ال تسبب الخالفات الزوجية.   )ز( م لنوع مواقع التواصل االجتما  رؤي
ي املستقبل.  )ح( م لزيادة ظاهرة الطالق   رؤي
ي.  )ط( ي عند استخدامهم ملواقع التواصل االجتما  درجة حضورهم االجتما
ي انتشار ظاهرة الطالق.  )ي( ي  م نحو دور مواقع التواصل االجتما  اتجاها

  الفرض الثاني 

ن  توجد ن طول مدة الزواجفروق دالة إحصائيًا ب ن  ب وج (عينة الدراسة) وفقًا الختالف  نياألردنامل
رات اآلتية:  املتغ

ي.  )أ(   درجة استخدامهم ملواقع التواصل االجتما
ي.   )ب(   سماعهم بحدوث خالفات زوجية بسب مواقع التواصل االجتما
م عن الخالفات الزوجية.  )ج(   مصادر معلوما
م   )د( ي.  للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجيةدرجة متابع   بمواقع التواصل االجتما
يطبيعة   )ه( ر مواقع التواصل االجتما ا ع   . القضايا املرتبطة بالخالفات الزوجية ال يتابعو
م ل  )و( ر ال تتعرض  سرةاأل شكل رؤي   . للطالق أك
ي ال تسبب الخال   )ز( م لنوع مواقع التواصل االجتما  فات الزوجية. رؤي
ي املستقبل.  )ح( م لزيادة ظاهرة الطالق   رؤي
ي  )ط( ي عند استخدامهم ملواقع التواصل االجتما  .درجة حضورهم االجتما
ي انتشار ظاهرة الطالق.   )ي( ي  م نحو دور مواقع التواصل االجتما  اتجاها

  الفرض الثالث

ن توجد عالقة ا وج ن درجة استخدام امل ي ياألردنرتباط إيجابية ب ن ملواقع التواصل االجتما
رات اآلتية:   واملتغ

م    )أ( ي.  للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجيةدرجة متابع   بمواقع التواصل االجتما
ي  )ب( ي عند استخدامهم ملواقع التواصل االجتما   .درجة حضورهم االجتما
ي انتشار ظاهرة الطالق.   )ج( ي  م السلبية نحو دور مواقع التواصل االجتما  اتجاها
ي.  )د( ي املستقبل أثر استخدام مواقع التواصل االجتما م لزيادة ظاهرة الطالق   رؤي

 الفرض الرابع

ن  وج ن درجة متابعة امل للقضايا املرتبطة بالخالفات ن ياألردنتوجد عالقة ارتباط إيجابية ب
رات اآلتية: الزوجية ي واملتغ   بمواقع التواصل االجتما
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ي  )أ( ي عند استخدامهم ملواقع التواصل االجتما   .درجة حضورهم االجتما
ي انتشار ظاهرة الطالق.  )ب( ي  م السلبية نحو دور مواقع التواصل االجتما  اتجاها
م ل  )ج( ي املستقبل رؤي ي.ثر استخدام مواقع التواصل إزيادة ظاهرة الطالق   االجتما

  جراءات املنهجيةسابعا: اإل 

  نوع الدراسة ومنهجها

ن من خالل  ى وصف خصائص مجتمع مع دف إ ى البحوث الوصفية وال  تنتم هذه الدراسة إ
ى وصف وتشخيص  دف هذه الدراسة إ رها. حيث  عالقة جمع البيانات واملعلومات عنه وتحليلها وتفس

ن  وج ي انتشار ظاهرة الطالق،ن ياألردناستخدام امل م نحو دورها  ي باتجاها  ملواقع التواصل االجتما
ي هذه الدراسة منهج املسح الذي يسمح باختبار فروض الدراسة واختبار العالقة  كما استخدم الباحثان 

ى البيانات وأوصاف الظاهرة واألساليب ال ا، وباعتباره جهدًا علميًا منظمًا للحصول ع را ن متغ  اتبعت ب
ي إطار منهج املسح قام الباحث ،ملواجهة هذه الظاهرة ا املختلفة، و بمسح عينة من  انومعرفة كامل جوان

ن  وج   .ن بمحافظة اربدياألردنامل

  مجتمع الدراسة

ي ن  تمثل مجتمع الدراسة  وج   ن بمحافظة اربد .ياألردنامل

  عينة الدراسة

ى عينة عمدية ن  ) مبحوثة ومبحوثًا من313قوامها (بلغ  - اعتمدت هذه الدراسة ع وج ن ياألردنامل
ي . ،بمحافظة اربد   وممن يستخدمون مواقع التواصل االجتما

  ثامنًا: أدوات جمع البيانات

وطبقت  ،ستبيان عن طريق املقابلة الشخصيةتم جمع بيانات هذه الدراسة من خالل استمارة اال 
ن  وج ى امل رات واألبعاد ال تحقق أهداف هذه الدراسة.ياألردنع   ن بمحافظة اربد وذلك لقياس املتغ

  تاسعًا: إجراءات الصدق والثبات

  : الصدق  

ن  وج رات الدراسة املسحية للم ن ياألردنبعد وضع األسئلة واملقاييس والعبارات ال تقيس متغ

ن(عينة الدراسة)، قام  راء واملحكم ى مجموعة من الخ ى  الباحثان بعرض االستمارة ع للحكم ع
رات الدراسة وأهدافها.  ي قياس متغ ا، والتأكد من صدق استمارة املسح    صالحي

                                                            

 االستمارة على احملكمني التالية أمساؤهم : انعرض الباحث  
  جامعة الريموك – اإلعالمعميد كلية  حامت عالونةد/  -
  حممد بن سعود . اإلمامجامعة  –قسم اإلذاعة والتلفزيون   -د / حممد الفقيه أستاذ مشارك -
 كلية اإلمارات للعلوم والتكنولوجيا.  –قسم اإلعالم  –أستاذ مشارك  - د/ عبد امللك الدناين -
 جامعة الريموك. -كلية اإلعالم–  واإلعالنالعامة د/ عبد الباسط شاهني  رئيس قسم العالقات  -
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 ي   الثبات واالختبار القب

ى  ن  %10قام الباحثان لتحقيق الثبات بتطبيق االستمارة ع وج ن ياألردنمن عينة البحث من امل
ا،امل ن باعتبارها العينة ال يستطيع أن يعود إل ثم أعاد تطبيقها  تواجدين بالقرب من إقامة أحد الباحث

ن ملعرفة ثبات القياس وبلغ معامل الثبات  اختبارًا قبليًا  ان، كما أجرى الباحث%91مرة أخرى بعد أسبوع
ا.    لالستمارة للحد من الغموض واألخطاء ال توجد ف

نعاشرًا:    جمع بيانات الدراسة املسحية للمبحوث

ن  وج ، كما تم ملء استمارة ن (عينة الدراسة)ياألردنتم جمع بيانات هذه الدراسة من امل
ن عن طريق املقابلة الشخصية.    املبحوث

ى ا إحصائيا إحدى عشر: إدخال البيانات إ ي ومعالج   الحاسب اآل

ا  ي، ثم جرت معالج ى الحاسب اآل ها إ اء من جمع بيانات الدراسة، تم إدخالها بعد ترم بعد االن
وتحليلها واستخراج النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج (الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية) واملعروف 

ى املعامالت واالختبارات واملعالجات اإل  SPSSباسم    حصائية اآلتية: ، وذلك باللجوء إ

  التكرارات البسيطة والنسب املئوية.  -1
  املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري.  -2
 الوزن املئوي الذي يحسب من املعادلة : -3

 الدرجة العظم للعبارة.) ÷ x 100الوزن املئوي = (املتوسط الحسابي 

الداللة اإلحصائية ) لدراسة Independent-Samples T-Testاختبار (ت) للمجموعات املستقلة ( -4
رات من نوع املسافة أو  ي أحد املتغ ن  ن من املبحوث ن ملجموعت ن حسابي ن متوسط للفروق ب

  ) .Interval Or Ratioالنسبة (
ى عدد املراتب  -5 ن يقرره الباحث بناًء ع الوزن املرجح الذي يحسب بضرب التكرارات بوزن مع

ى مجموع األوزان املرجحة وتحسب ي السؤال، ثم تجمع نتائج الضرب لكل بند لل حصول ع
 النسب املئوية لبنود السؤال كلها .

رسون ( -6 ) لدراسة شدة واتجاه العالقة Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط ب
رين من مستوى املسافة أو النسبة ن متغ رت العالقة ضعيفة إذا كانت  ،االرتباطية ب وقد اعت

ن 0.30من  أقلقيمة املعامل   .0.70، وقوية إذا زادت عن 0.70 – 0.30، ومتوسطة ما ب
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 نتائج الدراسة

ن  وج   ن: ياألردن(أ) خصائص عينة امل

ن  وج ر ياألردنتوزيع امل  :وطول مدة الزواج النوع ي ن وفقًا ملتغ

ن 1جدول رقم ( وج ري النوع وطول مدة ن (عينة الدراسة) وفقًا ياألردن)توزيع امل   الزواجملتغ
التكرار والنسبة 

رات  املتغ
 % ك

 44.7 139 ذكور النوع

 55.3 172 إناث

ياإل   100 311 جما

طول 
مدة 

 الزواج

ر  61.4 191 خمس سنوات فأك

 38.6 120 أقل من خمس سنوات

ي   100 311 اإلجما

وجات  ى ارتفاع نسبة امل ر بيانات الجدول السابق إ ن (، حيث جاءت اإلناثتش ) من %55.3نسب
ي ن  إجما وج ن الذكور.%44.7ن (عينة الدراسة)، مقابل نسبة (ياألردنامل وج ن ارتفعت  ) للم ي ح

ن ذوي  ر(خمس سنوات فطول مدة الزواج نسبة املبحوث ي) من %61.4)، حيث جاءت بنسبة (أك  إجما
ن  وج من  أقل( قلاألطول مدة الزواج ) لذوي %38.6، مقابل نسبة ((عينة الدراسة) نياألردنامل

  خمس سنوات).
  النتائج العامة للدراسة  - (ب) 

ي )1   درجة االستخدام ملواقع التواصل االجتما

ن  ىنتائج الدراسة إتوضح  وج ن(عينة الدراسة)ملواقع التواصل ياألردنارتفاع نسبة استخدام امل
ي دائما بنسبة بلغت ( ي) من %86.2االجتما ا االستخدام  إجما ن، يل )، %11.3بنسبة ( أحيانااملبحوث

ر الرتفاع معدل االستخدام %2.6ثم االستخدام نادرا بنسبة( ي ظل التنامي الكب ر ذلك  ). ويمكن تفس
  . ليه العديد من الدراسات إ أشارتجميع فئات املجتمع لهذه املواقع كما العام ل

ي )2   درجة التفضيل ملواقع التواصل االجتما

رتيب  توصلت الدراسة ي ال ى تصدر موقع الفيس بوك  )، وذلك 3.68بلغ ( حسابي بمتوسط األول إ
ن  وج وهذا ما أشارت إليه نتائج العديد  ،(عينة الدراسة) نياألردنكوسيلة اتصالية مفضلة لدى امل

ى مختلف فئات  ،من الدراسات السابقة ي االستحواذ ع ى تفوق موقع الفيس بوك  وال خلصت إ
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ات املتعد ا من خالل الخصائص واملم ى جذ ي هذاالجمهور وقدرته ع املوقع،  دة واملتنوعة ال تتوافر 
ي األ ببقية مو  ةوذلك مقارن ي اقع وبرامج التواصل االجتما ا برنامج التواصل االجتما خرى، يل

رتيب الثاني بمتوسط حسابي ( ي ال ي (الواتس اب)، ثم برنا3.37(انستجرام)  ) مج التواصل االجتما
ي مراتب  يليه ،)3.16بمتوسط حسابي ( ي    . متأخرةبقية برامج ومواقع التواصل االجتما

ي )3   درجة تفضيل املوضوعات بمواقع التواصل االجتما

رتيب الدراسة  أظهرت ي ال )، وذلك 3.50بمتوسط حسابي بلغ  ( األول تصدر املوضوعات االجتماعية 
ن كأ وج ا من خالل مواقع  نياألردنفضل املوضوعات املفضلة لدى امل ي متابع (عينة الدراسة) 

ي ا املوضوعات الدينية بمتوسط حسابي بلغ (، التواصل االجتما ثم املوضوعات السياسية  )،3.07يل
ا املوضوعات االقتصادية 2.90بمتوسط حسابي بلغ ( ، ثم الرياضية )2.62بمتوسط حسابي بلغ ()، تل
ر إ وهذا ما ).2.31بمتوسط حسابي بلغ ( ي ى الطبيعة االجتماعية ملواقع التيش ي، و واصل االجتما

ا بداية إنشاء هذه املواقع، فضال عن أ منذى ال تجسدت األوالوظيفة  ن همي بالنسبة لحياة املبحوث
 االجتماعية.

ي ن بحدوث خالفات زوجية بسب مواقع التواصل االجتما  :مدى سماع املبحوث

ي  نتائج الدراسة أوضحت ن بحدوث خالفات زوجية بسب مواقع التواصل االجتما ارتفاع سماع املبحوث
ي) من %80.7،حيث جاء بنسبة ( ن، مقابل نسبة ( إجما ويمكن  .بذلك الم يسمعو ) %19.3املبحوث

ى املستوى  ي ضوء تنامي األضرار االجتماعية ع ر ذلك  الناجمة جراء  والحياة الزوجية ي األسر تفس
ي ا من خالل وسائل إ اإلشارةتم  وال ،استخدام مواقع التواصل االجتما املختلفة التقليدية  اإلعالمل

  .والجديدة

  :مصادر املعلومات عن الخالفات الزوجية )4

ن  )2جدول رقم ( وج   ن (عينة الدراسة)ياألردنمصادر املعلومات عن قضايا الخالفات الزوجية لدى امل

  التكرار والنسبة          

 الوسائل

رة بدرجة  بدرجة كب
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

املتوسط  ال
الحسابي

االنحراف 
 املعياري 

رتيب ال

 % ك % ك % ك % ك

 3 1.009 2.79 14.1 44 20.9 65 36.7 114 28.3 88 القنوات الفضائية

 4 1.829 2.33 25.1 78 37.9 118 28.6 89 8.4 26 اإلذاعات

 5 874. 2.09 28.6 89 39.5 123 26.4 82 5.5 17 الصحف

 اإلخباريةاملواقع 
رونية  اإللك

97 31.2 94 30.2 66 21.2 54 17.4 2.88 2.574 
2 

مواقع التواصل 
ي   االجتما

232 74.6 62 19.9 8 2.6 9 2.9 3.66 .671 
1 
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ر بيانات الجدول السابق إ يتش رتيب  ى تصدر مواقع التواصل االجتما )، 3.66بمتوسط بلغ ( األول ي ال
ن كوسيلة  ن األردني وج ة بالخالفات الزوجية ال تقود املتعلقى املعلومات للحصول عمفضلة لدى امل

ا املواقع إ رونية اإلخباريةى الطالق، يل رتيب الثاني بمتوسط حسابي ( اإللك ن جاءت 2.88ي ال ي ح   ،(
ي مراتب  اإلعالموسائل  ر بيانات الجدول كما  ،متأخرةالتقليدية  ر إتش خلصت إليه  ى ما. وهذا يش

ت ،لسابقةنتائج العديد من الدراسات ا ى ارتفاع  وال ان  اإلعالممتابعة فئات الجمهور لوسائل إ
  التقليدية.   اإلعالمالجديدة مقارنة بوسائل 

ا ظاه )5 نالدول ال انتشرت ف   رة الطالق من وجهة نظر املبحوث

ي3جدول رقم ( ا ظاهرة الطالق إثر استخدام مواقع التواصل االجتما من وجهة  )الدول ال انتشرت ف
ن   .نظر املبحوث

  التكرار والنسبة                     

 الدول 
 % ك

 61.1 190 الخليج

 31.5 98 األردن

 20.9 65 مصر

 4.2 13 دول املغرب العربي

 3.5 11 اليمن

ن  2.6 8 فلسط

 311 ن

ا حاالت الطالق بسبب  ر ف ن للدولة ال تك استخدام توضح بيانات الجدول السابق رؤية املبحوث
ي ي املقدمة بنسبة بلغت (، حيث جاءت دول الخليج مواقع التواصل االجتما ) من %61.1العربي 

ي ن إجما ا املبحوث رتيب الثاني بنسبة بلغت ( األردن، يل رتيب الثالث بنسبة %31.5ي ال ي ال )، ثم مصر 
ي نتيجة طبيعية، )%20.9بلغت ( ي ضوء التغطية  ،و رها  ية والتداول املستمر اإلعالميمكن تفس
ي لهذابمواقع  بقة وال ليه نتائج الدراسات الساإفضال عن ما توصلت  ،املوضوع التواصل االجتما

ر أ ثر استخدام مواقع الخليجية إ العربية وخاصة باملجتمعات للخالفات الزوجيةشارت باالرتفاع الكب
ي .      التواصل االجتما

ي )6   درجة املتابعة للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجية بمواقع التواصل االجتما

ن نتائج الدراسة  أظهرت وج (عينة الدراسة) للقضايا  نياألردنارتفاع نسبة درجة تعرض ومتابعة امل
ي  ي) من %47.6بنسبة بلغت ( أحيانااملرتبطة بالخالفات الزوجية بمواقع التواصل االجتما  إجما

                                                            
 عدم ورود الدول من العرض اجلدويل، وعددها يف كل فئة هو العدد املكمل إىل (ن) املوجود يف الصف  األخري من  انمن بديل) استبعد الباحث (اختيار أكثر

  اجلدول.
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ا درجة التعرض نادرا بنسبة ( ن، يل . وهذا )%11.6) ،ثم درجة التعرض دائما بنسبة(%39.9املبحوث
ى أ ر إ ا للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجية بمواقع التواصل و  ان هناك ارتياديش متابعة البأس 

ي من قبل املبحوث ى الرغم من االستخدامات األ  ن،االجتما ال تتيحها مواقع التواصل  ةخرى املتعددع
ا.  ي ملستخدم   االجتما

ر مواقع التواصل  طبيعة القضايا املرتبطة بالخالفات )7 الزوجية ال يتابعها املبحوثون ع
ي    االجتما

ر مواقع التواصل  ) طبيعة القضايا املرتبطة4جدول رقم ( بالخالفات الزوجية ال يتابعها املبحوثون ع
ي   .االجتما

  والنسبةدرجة املتابعة             

    التكرار 

رة بدرجة  بدرجة كب
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

املتوسط  أتابعهاال 
 الحسابي

االنحراف 
 املعياري 

رتيب ال

 % ك % ك % ك % ك

ن   4 992. 2.81 14.5 45 16.7 52 41.8 130 27.0 84 األزواجالطالق العاطفي ب

ن   3 991. 3.03 11.9 37 11.9 37 37.6 117 38.6 120 األزواجالعنف ب

 2 981. 3.12 10.0 31 12.9 40 32.5 101 44.7 139 الخيانة الزوجية الواقعية

رونيةالخيانة الزوجية   1 1.003 3.21 10.3 32 10.9 34 26.0 81 52.7 164  اإللك

ي الحياة  أفرزت ،انتشار وسائل االتصال الحديثة بعض الظواهر اإلنسانية ال تؤثر بشكل سل 
ى تصدر قضية الخيانة الزوجية  االجتماعية، ر بيانات الجدول السابق إ رونيةحيث تش رتيب  اإللك ي ال

ال  يتابعها  فات الزوجيةبرز املوضوعات املرتبطة بالخال )، وذلك كأ3.21( بمتوسط حسابي بلغ األول 
وجون  ي. ثم جاءت قضية األردنيون امل ي  من خالل مواقع التواصل االجتما الخيانة الزوجية الواقعية 
رتيب الثا ن )3.12ي بمتوسط حسابي بلغ (نال ا قضية العنف ب ، ثم قضية الطالق العاطفي األزواج، يل

ن  رونيةن الخيانة الزوجية ر أ. وهذا يشاألزواجب ي  ظاهرة موجودة وبشكل ملحوظ أصبحت اإللك
ي الوقت ، خاصة مع تنّوع وسائل التقنية الحديثة وتطور األجهزة الذكية وسهولة نفسه املجتمع ومقلقة 

ي     .سرةاأل  أفراد متناول كافةتوافرها 

ي الطالق بسبببب ستامل )8 ر  ي األك   استخدام مواقع التواصل االجتما

ن للمتسبب بينت نتائج الدراسة  ي الطالق بسبب سوءرؤية املبحوث ر  استخدام مواقع التواصل  األك
ي، حيث جاء تشارك الرجل و  ي املقدمة بنسبة بلغت ( املرأةاالجتما ي) من %68.5معا  ن إجما  ،املبحوث

ا الرجل كمتسبب  ر يل ر  ) .%12.5بنسبة بلغت ( املرأة)، ثم %19.0بنسبة ( أك ىوهذا يش الرؤية  إ
ركة     . األسري  دد الكيانال  للمسؤوليةبتحمل املرأة والرجل معًا  لألزواجاملش
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ر األ )9 ي ك ي عن مواقع التواصل االجتما ي التخ   مبادرة 

ر )األ 5جدول رقم ( ى التماسك  ك ي والحفاظ ع ي عن مواقع التواصل االجتما ي التخ من  ي األسر مبادرة 
ن   .وجهة نظر املبحوث

التكرار والنسبة 

 درجة املتابعة
 % ك

 18.3 57 الرجل 

 34.4 107 املرأة

ن معا  22.2 69 االثن

ى أ  يلن يتخ  25.1 78 حد عن استخدام مواقع التواصل االجتما

ياإل   100 311  جما

ن لأل ر توضح بيانات الجدول السابق رؤية املبحوث ي  ك ي عن مواقع التواصل االجتما ي التخ مبادرة 
ى التماسك  ) من %34.4ي املقدمة بنسبة بلغت ( املرأة، حيث جاءت ي تجنبا للطالقاألسر والحفاظ ع

ي ر أ إجما ن، وهذا يش ر  املرأةن املبحوث ي االستغناء عن  أك مواقع التواصل حفاظا حرصا من الرجل 
ى استقرار  ن. ةياألسر الحياة  ع ي عن استخدام مواقع  وفقا لرؤية املبحوث ثم جاءت صعوبة التخ

ي من قبل  رتيب الثاني بنسبة بلغت ( املرأةالرجل و التواصل االجتما ي ال مكن قراءة )، وي%25.1معا 
ي ضوء رات النفسية ال تحدث ملستخدمي مواقع التواصل   كأحد اإلدمان ظاهرة هذه النتيجة  التأث

ي، ر من الدراسات السابقة .إشارت وال أ االجتما   ليه كث

يحدوث حاالت مشاكل زوجية بسبب استخدام مواقع  )10   التواصل االجتما

ارتفاع نسبة من حدث لهم مشاكل زوجية بسبب استخدام مواقع التواصل أوضحت نتائج الدراسة 
م( ي، حيث بلغت نسب ي) من %58.8االجتما ن إجما م يحدث لهم ) ل%41.2، مقابل نسبة (املبحوث

ى أن املشاكل الزوجية ال تقود إ ر إ بسبب استخدام مواقع  ى الطالقمشاكل بخصوص ذلك. وهذا يش
ي املجتمعات أصبحت التواصل رة    عارضة.  أسبابوليست مجرد  ،ظاهرة كب
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ا حاالت مشاكل زوجيةصلة القرابة ا )11   ل حدثت ف

ا حاالت مشاكل زوجية بسبب استخدام مواقع التواصل  )6جدول رقم ( صلة القرابة ال حدثت ف
ي   .االجتما

 التكرار والنسبة 

 صلة القرابة 
 % ك

 20.2 37 سرتيأ

 21.9 40 قاربيأ

 26.8 49 صدقائيأ

 8.7 16 زمالئي

راني  15.8 29 ج

رتي  22.4 41 عش

 183 ن

ام استخد إثر  ى الطالقاالت املشاكل الزوجية ال تقود إتوضح بيانات الجدول السابق ارتفاع نسبة ح
ن أوساط ي ب م( أصدقاء مواقع التواصل االجتما ن، حيث بلغت نسب ي) من %26.8املبحوث  إجما

ن ي الذين حدثت لهم مشاكل زوجية بسبب استخدام املبحوث وكادت أن تقود  ،مواقع التواصل االجتما
ني ى الطالق،إ رة املبحوث ا عش رتيب الثاني بنسبة بلغت ( ل ي )، ثم أ%22.4ي ال ن  قارب املبحوث

رتيب الثالث بنسبة بلغت ( ن جاءت ح ،)%21.9ال ي ي ح ن أنفسهم  ى املبحوث االت حدوث مشاكل ع
رتيب الرابع بنسبة بلغت  ر الشخص الثالث  .)%20.2(ال ي ضوء نظرية تأث ويمكن قراءة هذه النتيجة 

ى أن األ  ر إ رات سلبية  فرادوال تش ر يتوقعون حدوث تأث ى اآلخرين اإلعالممن وسائل  أك ر ، ع من  أك
  أنفسهم.

ي ال تسبب الخالفات الزوجية )12   نوع مواقع التواصل االجتما

رتيب نتائج الدراسة  أوضحت ي ال ى تصدر الفيس بوك  )، كأبرز مواقع 2.60بمتوسط بلغ ( األول إ
ي ال تسبب الخالفات الزوجية ا كما يعتقد  ،ى الطالقتقود إو  ،التواصل االجتما املبحوثون، يل

ي آبرنامج الواتس  رتيب الثاني بمتوسط حسابي بلغ (ب  رتيب )، ثم مو 2.29ال ي ال ي  ر التواص قع توي
ر بمتوسط حسابي بلغ (األ  ي نتيجة طبيعية  ).1.34خ ر و ملوقع  املكثفي ضوء االستخدام  هايمكن تفس

يالفيس بوك    ليه نتائج هذه الدراسةإ أشارتكما  ،مقارنة ببقية مواقع التواصل االجتما

                                                            
 األخري من  املكمل إىل (ن) املوجود يف الصف من العرض اجلدويل، وعددها يف كل فئة هو العدد صلة القرابة عدم ورود انمن بديل استبعد الباحث اختيار أكثر 

  .اجلدول
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ر ال تتعرض  سرةاأل    )13   للطالق أك

ر ال تتعرض  سرةاأل  )7جدول رقم ( ي من وجهة نظر  أك للطالق بسبب استخدام مواقع التواصل االجتما
ن  .املبحوث

 التكرار والنسبة

 املتابعة درجة 

رة بدرجة  بدرجة كب
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

املتوسط  ال
 الحسابي

االنحراف 
 املعياري 

رتيب ال

 % ك % ك % ك % ك

وج من   امرأةالزوج الذي م
 موظفة

60 19.3 149 47.9 61 19.6 41 13.2 2.77 1.028 
1 

وج من ربة بيت   2 970. 2.58 17.0 53 25.4 79 39.9 124 17.7 55 الزوج الذي م

وج من   امرأةالزوج الذي م
 محجبة

20 6.4 80 25.7 90 28.9 121 38.9 2.00 .952 
4 

وج من  ر  امرأةالزوج الذي م  غ
 محجبة

46 14.8 95 30.5 84 27.0 86 27.7 2.32 1.035 
3 

ى أ ر بيانات الجدول السابق إ ن يرون ارتفاع نسبة الطالق بسبب استخدام مواقع تش ن املبحوث
ي  ي قد تحدث  رتيب  املرأةال تكون فيه  سرةاأل  أوساطالتواصل االجتما ي ال موظفة، حيث جاءت 

رتيب الثاني )2.77بمتوسط حسابي بلغ ( األول  ي ال ا  سرةاأل ، يليه  ربة بيت بمتوسط  املرأةال تكون ف
ا  سرةاأل ، ثم )2.58حسابي بلغ ( ر محجبة بمتوسط حسابي بلغ ( املرأةال تكون ف ن )2.32غ ي ح  ،

ا  سرةاأل جاءت  ال تتعرض للطالق بسبب استخدام مواقع  األسر  أقلمحجبة من  املرأةال تكون ف
ي كما يرى املبحوثون التوا ي بيئة محاطة ويرجع ذلك إ  .صل االجتما بالعديد ى تواجد املرأة املوظفة 
ر موقع الفيس بوك العمل زمالء وزميالتمن  لية، وربما التواصل معهم ع ا امل ى حيا ، فضال يؤثر ع
رة عن  ي .الغ ي املجتمع الشر   ال تتملك الرجل 
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ن أل  )14 ن  سبابرؤية املبحوث   األزواجالطالق ب

ن أل  )8جدول رقم ( ن  سبابرؤية املبحوث   .األزواجالطالق ب

  والنسبة األسباب                     

            التكرار 

 

رة بدرجة  بدرجة كب
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

املتوسط  ال أتابعها
الحسابي

االنحراف 
 املعياري 

رتيب ال

 % ك % ك % ك % ك

ن لدى  ي واملعرفة الكافي قلة الو
الشباب والفتيات بقيمة الحياة 

ا  الزوجية وقدسي

215 69.1 76 24.4 10 3.2 10 3.2 3.59 .707 1 

 2 835. 3.43 5.8 18 5.1 16 29.6 92 59.5 185 األزواجضعف الوازع الدي لدى 

الزواج بسرعة  إقامة عالقات
ا الطالق اي  وبدون ضوابط يكون 

149 47.9 120 38.6 26 8.4 16 5.1 3.29 .828 5 

ؤهل يال الذي  سن الزواج املبكر 
ر من  ى فتح بيوت  األزواجالكث إ

 وإقامة عالقة زوجية صحيحة

172 55.3 90 28.9 34 10.9 15 4.8 3.35 .859 4 

والعاطفي  ي األسر الجفاف 
تتعرض  الذيالنفسية  والضغوط

 ى الطالقإؤدي ي ،سرةاأل  له

164 52.7 96 30.9 31 10.0 20 6.4 3.30 .893 6 

ر الشباب  ي تفك وجود قصور 
والفتيات تجاه الحياة الزوجية 

ا  ومتطلبا

188 60.5 75 24.1 30 9.6 18 5.8 3.39 .884 3 

رنتشبكة  ومواقع التواصل  اإلن
ي انتشار  ي ساهمت  االجتما

 الطالق

165 53.1 86 27.7 42 13.5 18 5.8 3.28 .906 7 

الظروف املالية الصعبة  لدى 
 ى الطالق.تقود إ األزواج

105 33.8 114 36.7 78 25.1 14 4.5 3.00 .878 13 

ى البخل وطمع الزوج يقود إ
 الطالق

133 42.8 110 35.4 40 12.9 28 9.0 3.12 .951 10 

ى  األزواجاعتماد  الشباب ع
 الوالدين 

129 41.5 130 41.8 34 10.9 18 5.8 3.19 .850 8 

ن أو   11 913. 3.09 6.8 21 17.4 54 36.3 113 39.5 123ضعف شخصية أحد الزوج
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ما   كل

 املرأةوجود القانون الذي يشجع 
ى طلب الطالق  ع

62 19.9 121 38.9 84 27.0 44 14.1 2.64 .967 16 

ي والنفس  عدم االنسجام الرو
ن  ن الزوج  ب

107 34.4 120 38.6 70 22.5 14 4.5 3.04 .870 12 

خارج  املرأةعدم تقبل الرجل لعمل 
ل    امل

96 30.9 118 37.9 78 25.1 19 6.1 2.93 .902 14 

ي شئون تدخل أقربا ن  ء الزوج
ن يقود إ  ى الطالقالزوج

124 39.9 121 38.9 48 15.4 18 5.8 3.13 .884 9 

 اإلنجابحب الرجل ملزيد من 
ى ومعارضة املرأة لذلك يقود إ

 الطالق

67 21.5 127 40.8 94 30.2 23 7.4 2.77 .875 15 

الك من األ  إدمان  سباباالس
  البارزة لظاهرة الطالق

47 15.1 128 41.2 102 32.8 34 10.9 2.60 .873 18 

ن أل  عدم تقدير أحد  صدقاءالشريك
م أو  شريكه والتقليل من شأ

م  ى الطالقيقود إ صداق

62 19.9 109 35.0 100 32.2 40 12.9 2.62 .946 17 

ن أل  ن  سبابتوضح بيانات الجدول السابق رؤية املبحوث ي األزواجالطالق ب ، حيث جاء سبب قلة الو
ن لدى الشباب والفتيات بقيمة  اواملعرفة الكافي ي املقدمة بمتوسط حسابي بلغ  الحياة الزوجية وقدسي

رتيب الثاني سبب)3.59( ي ال حيث جاء بمتوسط حسابي بلغ  ،األزواجضعف الوازع الدي لدى  ، يليه 
رتيب  ،)3.43( ي ال ا  ر الشباب والفتيات تجاه الحياة الزوجية ومتطلبا ي تفك تم جاء سبب وجود قصور 

رتيب الرابع)3.39حسابي بلغ (الثالث بمتوسط  ي ال ر من يال الذي  سبب سن الزواج املبكر  ، يليه  ؤهل الكث
ى فت األزواج ، ثم جاء سبب إقامة عالقات الزواج بسرعة وبدون ح بيوت وإقامة عالقة زوجية صحيحةإ

رتيب الخامس بمتوسط حسابي بلغ ( ي ال ا الطالق  اي رتيب السادس  ،)3.29ضوابط يكون  ي ال يليه 
ن ؤدي إي ،سرةاأل تتعرض له  الذيالنفسية  والعاطفي والضغوط ي األسر سبب الجفاف  ي ح ى الطالق، 

رنتجاء سبب شبكة  رتيب السابع  اإلن ي ال ي انتشار الطالق  ي ساهمت  ومواقع التواصل االجتما
ر  ،)3.28بمتوسط حسابي بلغ ( ى أوهذا يش ر التزال  االقتصادية والدينية واالجتماعية سبابن األ إ  أك

  .األخرى  سبابى الطالق مقارنة باأل ال تقود إ سباباأل 
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ي انتشار ظاهرة الطالق  )15 ي    االتجاه نحو دور مواقع التواصل االجتما

ن 9جدول رقم ( وج ي انتشار ظاهرة الطالقياألردن) اتجاه امل ي    .ن نحو دور مواقع التواصل االجتما

  االتجاه                    درجة

  املوافقة 

 

املتوسط  معارض محايد موافق
 الحسابي

االنحراف 
 املعياري 

الوزن 
 املئوي 

رتيب ال

 % ك % ك % ك

ملواقع التواصل  األزواجاستخدام 
ي   سبب حاالت الطالق ياالجتما

123 39.5 124 39.9 64 20.6 2.19 .753 73 11 

ي سببت  مواقع التواصل االجتما
  ي األسر التفكك 

153 49.2 100 32.2 58 18.6 2.31 .766 77 7 

بمواقع  كلمة مرور السرية ووضع 
ى حدوث التواصل االجتم ي تؤدي إ ا
 الطالق  مزيد من حاالت

129 41.5 110 35.4 72 23.2 2.18 .784 72.7 12 

ي  استخدام مواقع التواصل االجتما
ن الذي يخلق  ن الزوج اإلهمال ب
 ى الطالقيقود إ

177 56.9 84 27.0 50 16.1 2.41 .752 80.3 1 

مواقع التواصل  سوء استخدام
ي يقود إ  ى الطالقاالجتما

165 53.1 88 28.3 58 18.6 2.34 .775 78 5 

ي ساهمت  مواقع التواصل االجتما
ن ن الزوج  ي إيجاد عزلة ب

133 42.8 112 36.0 66 21.2 2.22 .772 74 10 

ي ساهمت  مواقع التواصل االجتما
ي الواقع  ي انتشار الخيانة الزوجية 

186 59.8 65 20.9 60 19.3 2.40 .793 80 2 

ي ساهمت  مواقع التواصل االجتما
ي انتشار الخيانة الزوجية 

رونية  اإللك
186 59.8 60 19.3 65 20.9 2.38 .810 79.3 3 

ي زعزعتمواقع التواصل   االجتما
ي الرجل الذي يستخدمها  املرأةثقة 
 ى الطالق يقود إ بما

132 42.4 111 35.7 68 21.8 2.23 .783 74.3 9 

ي زعزعت  مواقع التواصل االجتما
ي  املرأة ال تستخدمها ثقة الرجل 

 ى الطالقبما يقود إ
127 40.8 120 38.6 64 20.6 2.18 .750 72.7 12 
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و الرجل ملواقع املرأة أاستخدام 
ى  ي يؤثر ع التواصل االجتما

 ى الطالقإ يقودو  ي األسر التماسك 
121 38.9 112 36.0 78 25.1 2.13 .786 71 13 

 لكلمة مرور و الرجل املرأة أاستخدام 
ى  ي مؤشر ع ملواقع التواصل االجتما

ي تقود وجود عالقة م شبوهة وبالتا
 ى الطالق إ

108 34.7 102 32.8 101 32.5 2.02 .821 67.3 14 

ال  املرأةو الزواج من الرجل أ
ي  تستخدم مواقع التواصل االجتما
ن  تعزز الثقة وتقلل الشكوك ب

ن   الزوج

115 37.0 122 39.2 74 23.8 2.13 .770 71 13 

ي خلقت نوع  مواقع التواصل االجتما
من الجفاف العاطفي حيث قل الحوار 

ن   .األزواجواملحادثة والتواصل ب
160 51.4 96 30.9 55 17.6 2.36 .765 78.7 4 

يساهمت مواقع ا  لتواصل االجتما
ن   األزواجي فتور العالقات ب

133 42.8 121 38.9 57 18.3 2.24 .744 74.7 8 

ي وسيلة  مواقع التواصل االجتما
 سهلة للخيانة

162 52.1 89 28.6 60 19.3 2.33 .780 77.7 6 

 311 ن

ن  اتتوضح بيانات الجدول السابق اتجاه وج ي انتشار ياألردنامل ي  ن نحو دور مواقع التواصل االجتما
ن  ى وجود اتجاهات سلبية ب ر إ ن أن نسبة الوزن املئوي بشكل عام تش  أوساطظاهرة الطالق، ويتب

ر من  ن، إذ بلغت كث مئوية مرتفعة تحمل اتجاهًا سلبيا، وقد تصدرت العبارات الجدولية نسبًا املبحوث
ي يخلق ن استخدام مواقع التواأعبارة  ن الذي يقود إصل االجتما ن الزوج ي اإلهمال ب ى الطالق، 

رتيب  رتيب الثاني عبارة  )،%80.3ت بنسبة وزن مئوي بلغت (وجاء األول ال ي ال ا  ن مواقع التواصل أيل
ي الواقع  ي انتشار الخيانة الزوجية  ي ساهمت  ن ثم جاءت عبارة أ )،%80بنسبة وزن مئوي (االجتما

ي انتشار الخيانة الزوجية  ي ساهمت  رونيةمواقع التواصل االجتما ي  )،%79.3بنسبة وزن مئوي ( اإللك
ن جاءت عبارة أ ي خلقت نوعح حيث قل الحوار  ،من الجفاف العاطفي ان مواقع التواصل االجتما

ن  رتيب الرابع بنسبة وزن مئوي بلغت ( األزواجواملحادثة والتواصل ب ن سوء ، ثم عبارة أ)% 78.7ي ال
ي استخدام ى الطالق، كما جاءت عبارة أ مواقع التواصل االجتما ي يقود إ ن مواقع التواصل االجتما

رتيب الخامس بنسبة وزن مئوي بلغت ( ي ال ي )، ثم توالت العبارات السلب%77.7وسيلة سهلة للخيانة  ية 
ى أ ر إ ي سن مواقع التواصل مراتب متتالية وال تش ي انتشار ظاهاالجتما  أصبحت، و رة الطالقاهمت 

ى استقرار الحياة    وتماسكها. ةياألسر وسيلة سلبية مؤثرة ع
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ن  )16 وج ي املستقبلياألردنرؤية امل    :ن النتشار الطالق 

ن  بينت نتائج الدراسة وج ي  النتشار ظاهرةرة ن بدرجة كبياألردنارتفاع نسبة رؤية امل الطالق 
يثر ااملستقبل إ م بدرجة )%47.3حيث جاءت بنسبة ( ،ستخدام مواقع التواصل االجتما ا رؤي ، يل
والذين يرون بعدم  ،بدرجة منخفضة أجابوانسبتا الذين )، ثم تساوت %30.9سبة بلغت (نمتوسطة ب

ي املستقبل ايد حاالت الطالق  رتيب األ توقعهم ب ي ال ر بن، حيث جاءتا    ).%10.9سبة بلغت (خ

ي الحضور    )17 ي عند استخدام مواقع التواصل االجتما   االجتما

ن 10جدول رقم ( وج ي للم ي نياألردن)الحضور االجتما  .عند استخدامهم مواقع التواصل االجتما

  والنسبة الشعور              

       التكرار 

رة بدرجة  بدرجة كب
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

املتوسط  ال
 الحسابي

االنحراف 
 املعياري 

رتيب ال

 % ك % ك % ك % ك

ي  اإلنسانيبالتواصل  أشعر 
 املوقع

103 33.1 151 48.6 43 13.8 14 4.5 3.10 .801 
2 

ى التفاعل  أشعر  بالقدرة ع
ي املوقع ي   االجتما

135 43.4 140 45.0 7.7 7.7 12 3.9 3.28 .768 
1 

ي  باآلخر  باإلحساس أشعر 
 املوقع

84 27.0 141 45.3 66 21.2 20 6.4 2.93 .858 
3 

ي املوقع أشعر   4 949. 2.86 9.6 30 23.8 74 37.3 116 29.3 91 بالذات 

ي  اإلنساني بالدفء أشعر 
 املوقع

44 14.1 109 35.0 102 32.8 56 18.0 2.45 .945 
5 

ي حضور ال توضح بيانات الجدول السابق ن عند استاالجتما يخدام املبحوث ، ملواقع التواصل االجتما
ي املقدمة بمتوسط حسابي بلغ  أشعر حيث جاءت عبارة  ي املوقع  ي  ى التفاعل االجتما بالقدرة ع

رتيب الثاني عبارة )3.28( ي ال ي املوقع حيث جاءت بمتوسط حسابي  اإلنسانيبالتواصل  أشعر ، يليه 
رتيب الثالث بمتوسط حسابي بلغ ي  باآلخر  باإلحساس أشعر تم جاءت عبارة  ،)3.10بلغ ( ي ال املوقع 

رتيب الرابع عبارة )2.93( ي ال ي املوقع، ثم جاءت عبارة  أشعر ، يليه  ي  اإلنساني ءبالدف أشعر بالذات 
رتيب الخامس بمتوسط حسابي بلغ ( ي ال   . )2.45املوقع 
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ن رؤية  )18 وج    :ن للحلول ال تجنب الطالقياألردنامل

ن  )رؤية11جدول رقم ( وج ثر استخدام مواقع التواصل ن للحلول ال تجنب الطالق إياألردنامل
ي  .االجتما

  والنسبة الرؤية                

               التكرار 

رة بدرجة  بدرجة كب
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

املتوسط  ال 
 الحسابي

االنحراف 
 املعياري 

رتيب ال

 % ك % ك % ك % ك

معينة  أوقاتتحديد 
الستخدام مواقع التواصل 

ي   االجتما

168 54.0 93 29.9 30 9.6 20 6.4 3.32 .893 
5 

من قبل  كلمة مرور عدم وضع 
ن عند استخدامهم  الزوج

 ملواقع التواصل 

136 43.7 107 34.4 42 13.5 26 8.4 3.14
 

.944 
8 

ى من يتم  ن ع اطالع الزوج
 التعامل معهم 

159 51.1 99 31.8 33 10.6 20 6.4 3.40 2.477 
3 

 ى استفسارات كال اإلجابة ع
ن  الزوج

187 60.1 76 24.4 26 8.4 22 7.1 3.37 .910 
4 

من مع أسرة كل عدم الحديث 
ن بسبب  لهماعن مشاك الزوج

 االستخدام 

145 46.6 130 41.8 20 6.4 16 5.1 3.28 .816 
6 

االبتعاد عن الشك وعدم الثقة 
ن ن الزوج  ب

208 66.9 63 20.3 20 6.4 20 6.4 3.60 2.459 
1 

مواجهة املشكلة مبكرا عندما 
ي  رب  تحدث وعدم ال

ا .  الحديث ع

214 68.8 63 20.3 18 5.8 16 5.1 3.53 .822 
2 

رام  و الزوج أ أصدقاءاح
ر مواقع التواصل  الزوجة ع

ي  االجتما

128 41.2 138 44.4 21 6.8 24 7.7 3.19 .868 
7 

ن بيانات الجدول السابق أن عبارةتوضح  ن الزوج ي مقدمة  جاءت االبتعاد عن الشك وعدم الثقة ب
ن أ الحلول ال يرى املبحوثون  ي،إ األزواجا تجنب الطالق ب حيث  ثر استخدام مواقع التواصل االجتما

رتيب الثاني عبارة مواجهة املشكلة مبك3.60بلغ متوسطها الحسابي ( ي ال ا  را عندما تحدث وعدم )، يل
ا حيث جاءت بمتوسط حسابي بلغ ( ي الحديث ع رب  ى  ،)3.53ال ن ع تم جاءت عبارة اطالع الزوج
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يالذين يتم التعامل م شخاصاأل ر مواقع التواصل االجتما رتيب الثالث بمتوسط حسابي بلغ  عهم ع ي ال
رتيب الرابع عبارة )3.40( ي ال ا  دوء ودون تحسسى استفسع اإلجابة، يل ن  ثم جاءت ، ارات كال الزوج

رتيب الخامس بمتوسط  أوقاتعبارة تحديد  ي ال ي  ن الستخدام مواقع التواصل االجتما ن الزوج معينة ب
ي مع 3.32حسابي بلغ ( ا عبارة عدم الحديث عن مشاكلهم بسبب استخدام مواقع التواصل االجتما )، يل

ما  رتيب أسرة كل م رام 3.28السادس بمتوسط حسابي بلغ (ي ال رتيب السابع عبارة اح ي ال ا  )، يل
ر مواقع التو الزوج أ أصدقاء رتيب األ و الزوجة ع ي ال ي، ثم  ر عبارة عدم وضع اصل االجتما  كلمة مرور خ

ي . ن عند استخدامهم ملواقع التواصل االجتما   من قبل الزوج

  :(ج) نتائج فروض الدراسة 

  :األول الفرض 
ن من  توجد ن نوع املبحوث ن فروق دالة إحصائيًا ب وج نامل (عينة الدراسة) وفقًا الختالف  األردني

رات اآلتية:  املتغ

ي )أ(   .درجة استخدامهم ملواقع التواصل االجتما
ي   )ب(   .سماعهم بحدوث خالفات زوجية بسب مواقع التواصل االجتما
م عن الخالفات الزوجية  )ج(   .مصادر معلوما
م    )د( ي للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجيةدرجة متابع   .بمواقع التواصل االجتما
ي القضايا املرتبطةطبيعة   )ه( ر مواقع التواصل االجتما ا ع    .بالخالفات الزوجية ال يتابعو
م ل  )و( ر ال تتعرض  سرةاأل شكل رؤي    .للطالق أك
ي ال تسبب   )ز( م لنوع مواقع التواصل االجتما   .الخالفات الزوجيةرؤي
ي املستقبل  )ح( م لزيادة ظاهرة الطالق   .رؤي
ي  )ط( ي عند استخدامهم ملواقع التواصل االجتما  .درجة حضورهم االجتما
ي انتشار ظاهرة الطالق  )ي( ي  م نحو دور مواقع التواصل االجتما   .اتجاها

ن 12جدول رقم ( وج ن نوع امل رات.ن عينة الدراسة ياألردن) يوضح الفروق ب  وفقا للعديد من املتغ

رات  النوع املتغ
املتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 املعياري 

 قيمة (ت)
درجة 
 الحرية

مستوى 
 املعنوية

ستخدام ملواقع التواصل درجة اال 
ي  االجتما

 .401 309 - 840.-  427. 2.81ذكور 

 442. 2.85 إناث

ثر إ السماع بحدوث خالفات زوجية
ياستخدام مواقع   التواصل االجتما

 309 - 2.379-  436. 75.ذكور 
.018 

 353. 85. إناث

مصادر املعلومات 
عن الخالفات 

 الزوجية

القنوات 
 الفضائية

 307. 309 1.024 945. 2.86ذكور 

 1.057 2.74 إناث

 382. 309 - 875.-  943. 2.23ذكور  اإلذاعات
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 2.309 2.41 إناث

  الصحف

 

 521. 309 643. 905. 2.12ذكور 

 850. 2.06 إناث

 اإلخباريةاملواقع 
رونية  اإللك

 440. 309 - 773.-  1.048 2.76ذكور 

 3.332 2.98 إناث

مواقع التواصل 
ي  االجتما

 303. 309 - 1.032-  736. 3.62ذكور 

 613. 3.70 إناث

درجة املتابعة للقضايا املرتبطة 
 الزوجيةبالخالفات 

 554. 309 .592 2.676 2.86ذكور 

 636. 2.74 إناث

طبيعة القضايا 
املرتبطة 

بالخالفات 
 الزوجية

 1.019 2.70ذكور  الطالق العاطفي
 -1.855 - 

309 
.065 

 963. 2.91 إناث

ن   1.052 2.95ذكور  األزواجالعنف ب
 -1.269 - 

309 
.205 

 938. 3.09 إناث

 1.070 2.92ذكور  الواقعيةالخيانة 
 -3.249 - 

309 
.001 

 874. 3.28 إناث

الخيانة 
رونية  اإللك

 1.056 3.03ذكور 
 -2.934 - 

309 
.004 

 935. 3.36 إناث

 سرةاأل شكل 
ال تتعرض 

ر   للطالق أك

ال تكون  سرةاأل 
ا   موظفة املرأةف

 1.223 2.82ذكور 
845. 

309 
.399 

 840. 2.72 إناث

ال تكون  سرةاأل 
ا   ربة بيت املرأةف

 991. 2.60ذكور 
247. 

309 
.805 

 956. 2.57 إناث

ال تكون  سرةاأل 
ا   محجبة املرأةف

 997. 2.14ذكور 
2.470 

309 
.014 

 900. 1.88 إناث

ال تكون  سرةاأل 
ا  ر  املرأةف غ
 محجبة

2.351.005ذكور
314. 

309 
 1.061 2.31 إناث 753.
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قع نوع موا
التواصل 

ي ال  االجتما
ى تقود إ

 الطالق

 048. 309 - 1.983-  845. 3.54ذكور  الفيس بوك

 6.145 4.58 إناث

ر  882. 309 149. 908. 2.35ذكور  توي

 900. 2.34 إناث

 851. 309 - 188.-  1.036 3.28ذكور  واتس اب

 992. 3.30 إناث

ي  الرؤية لزيادة ظاهرة الطالق 
 املستقبل

 011. 309 - 2.545-  1.115 2.98ذكور 

 884. 3.27 إناث

ي عند  درجة الحضور االجتما
ي  استخدام مواقع التواصل االجتما

 072. 309 - 1.807-  2.839 12.35ذكور 

 2.649 12.91 إناث

االتجاه نحو دور مواقع التواصل 
ي انتشار ظاهرة الطالق ي   االجتما

 001. 309 - 3.484-  4.299 15.22ذكور 

 3.083 16.68 إناث
ى النتائج اآلتية:  ر بيانات الجدول السابق إ   تش

ي:   أ)(    درجة استخدامهم ملواقع التواصل االجتما

ن  وج ن امل ر دالة إحصائيًا ب خدامهم ملواقع من حيث است اإلناثن من الذكور و ياألردنوجود فروق غ
ي ى تجاوز مستوى املعنوية الخطأ املسموح به إحصائيًا الذي يبلغ التواصل االجتما ، ويرجع ذلك إ

ن من الذكور و 0.05( ي است اإلناث). وهذا يع أن املبحوث ييتقاربون  ، خدامهم ملواقع التواصل االجتما
ى ذلك نرفض الفرض    .فقرة (أ) األول وع

يب) سم(    اعهم بحدوث خالفات زوجية بسب مواقع التواصل االجتما

ن  وج ن امل ي مدى سماعهم بحدوث خالفات  ن من الذكور واإلناثياألردنوجود فروق دالة إحصائيًا ب
ي، لصالح اإلناث حيث زو  ) عند مستوى -2.379-بلغت قيمة ت (جية بسب مواقع التواصل االجتما

بحدوث خالفات زوجية بسب مواقع التواصل  اإلناث سمعنوهذا يع أن املبحوثات  ).018.معنوية (
ي  ر االجتما ى ذلك نقبل الفرض  أك   فقرة (ب). األول من الذكور، وع

م عن الخالفات الزوجيةج) مصاد(   ر معلوما

ن من الذكور و  وجود ن املبحوث ر دالة إحصائيًا ب م عن  اإلناثفروق غ من حيث مصادر معلوما
ي الخالفات الزوجية ى تجاوز مستوى املعنوية الخطأ ،بسبب مواقع التواصل االجتما  ويرجع ذلك إ

ى ذلك نرفض الفرض 0.05املسموح به إحصائيًا الذي يبلغ (   فقرة (ج) . األول ). وع
م  للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجية بمواقع الت د)( ي درجة متابع   واصل االجتما

ن  وج ن امل ر دالة إحصائيًا ب من من الذكور و ياألردنوجود فروق غ  اإلناث من حيث درجة متابع
ي للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجية بمواقع التواصل ى تجاوز مستوى االجتما ، ويرجع ذلك إ
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ن من الذكور و  ). وهذا يع0.05املعنوية الخطأ املسموح به إحصائيًا الذي يبلغ ( اإلناث أن املبحوث
م ي درجة متابع يللقضايا املرتبطة بالخالفات ا يتقاربون  ى ذلك لزوجية بمواقع التواصل االجتما ، وع

  فقرة (د) . األول نرفض الفرض 
ي(ه) طبيعة القضايا املرتبطة بالخالفات الزوجية ال يتابعو  ر مواقع التواصل االجتما   ا ع

ن وجود فروق دا وج ن امل من من الذكور و ياألردنلة إحصائيًا ب ة لقضي اإلناث من حيث درجة متابع
رونيةالخيانة الواقعية و  ي اإللك - ( م ت، حيث بلغت قياإلناثلصالح  بمواقع التواصل االجتما

ي004.و ( ) 001.عند مستوى معنوية( ،)- 2.934-) و(- 3.249 ى التوا  اإلناثوهذا يع أن املبحوثات  .) ع
رونيةة الزوجية الواقعية و يتابعن قضي الخيان ي  اإللك ر مواقع التواصل االجتما ر ع ، من الذكور  أك

ن لم توجد فروق بخصوص قضي ن  :ي ح ى تجاوز  ،األزواجالطالق العاطفي والعنف ب ويرجع ذلك إ
  ). 0.05مستوى املعنوية الخطأ املسموح به إحصائيًا الذي يبلغ (

ى ذلك نقبل الفرض  رونيةفقرة (ه) جزئيا فيما يتعلق بقضي الخيانة الواقعية و  األول وع   . اإللك

م لشكل  و)( ر ال تتعرض  سرةاأل رؤي   للطالق أك

ن  وج ن امل م لشكل  اإلناثن من الذكور و ياألردنوجود فروق دالة إحصائيًا ب  سرةاأل من حيث رؤي
ر ال تتعرض  ي أك ا  سرةاأل فيما يتعلق ب للطالق بسبب مواقع التواصل االجتما  املرأةال تكون ف

وهذا يع أن  ،)014.عند مستوى معنوية( ،)2.470(  ر، حيث بلغت قيمة تلصالح الذكو   محجبة
ن من الذكور يرون أ ا  سرةاأل ن املبحوث مواقع  محجبة تتعرض للطالق بسبب املرأةال تكون ف

ي  ر التواصل االجتما ن لم توجد فروق بخصوص اإلناثمن  أك ي ح ا  سرةاأل ،  ر  املرأةال تكون ف غ
ى تجاوز مستوى املعنوية الخط أ املسموح به إحصائيًا الذي محجبة وموظفة وربة بيت، ويرجع ذلك إ

  ). 0.05يبلغ (

ى ذلك نقبل الفرض  ا  سرةاأل فقرة (ه) جزئيا فيما يتعلق ب األول وع   محجبة  . املرأةال تكون ف

ي ال تسبب الخالفات الزوجية ز)( م لنوع مواقع التواصل االجتما   رؤي

ن  وج ن امل م لنوع مواقع  اإلناثالذكور و ن من ياألردنوجود فروق دالة إحصائيًا ب من حيث رؤي
ي ال ى الطالقالتواصل االجتما فيما يتعلق بموقع الفيس بوك   تسبب الخالفات الزوجية وتقود إ

وهذا يع أن املبحوثات  ).048.) ،عند مستوى معنوية(   - 1.983- اإلناث، حيث بلغت قيمة ت( لصالح 
ر ى الطالق لخالفات الزوجية ويقود إك يسبب ان موقع الفيس بو اإلناث يرين أ ن من الذكور  أك ي ح  ،

ى تجاوز مستوى املعنوية الخطأ  ر والواتس اب، ويرجع ذلك إ لم توجد فروق بخصوص موقع توي
ى ذلك نقبل الفرض 0.05املسموح به إحصائيًا الذي يبلغ ( زئيا فيما يتعلق بموقع فقرة (ز) ج األول ). وع

  .الفيس بوك
ي املستقبل  ح)( م لزيادة ظاهرة الطالق    رؤي

ن  وج ن امل م لزيادة ظاهرة  اإلناثن من الذكور و ياألردنوجود فروق دالة إحصائيًا ب من حيث رؤي
ي لصالح  ي املستقبل بسبب استخدام مواقع التواصل االجتما - ( ، حيث بلغت قيمة تاإلناثالطالق 

ي اإلناث يرين أوهذا يع أن املبحوثات  ).011.( ) ،عند مستوى معنوية- 2.545 يد  ن ظاهرة الطالق س
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ياملستقبل بسبب ا ر  ستخدام مواقع التواصل االجتما ى ذلك نقبل الفرض من الذكور  أك  األول ، وع
  فقرة (ح) .

ي  ط)( ي عند استخدامهم ملواقع التواصل االجتما   درجة حضورهم االجتما

ن ر دالة إحصائيًا ب ن من الذكور و  وجود فروق غ ي عند  اإلناثاملبحوث ي درجة حضورهم االجتما
ياست ى تجاوز مستوى املعنوية الخطأ املسموح به  ،خدامهم ملواقع التواصل االجتما ويرجع ذلك إ

ى ذلك نرفض الفرض ، )0.05إحصائيًا الذي يبلغ (   فقرة (ط) . األول وع
ي  ي)( م نحو دور مواقع التواصل االجتما   :ي انتشار ظاهرة الطالق اتجاها

م نحو دور مواقع  ن من الذكور واإلناث من حيث اتجاها ن األردني وج ن امل وجود فروق دالة إحصائيًا ب
ي انتشار ظاهرة الطالق ي  ) ،عند مستوى - 3.484- لصالح اإلناث، حيث بلغت قيمة ت( التواصل االجتما

ي انتشار  اتجاهات). وهذا يع أن 001.معنوية( ي  املبحوثات سلبية نحو دور مواقع التواصل االجتما
ى ذلك نقبل الفرض األول فقرة (ي) . ر من الذكور، وع   ظاهرة الطالق بدرجة أك

  الفرض الثاني 
ن  توجد ن  طول مدة الزواج لدىفروق دالة إحصائيًا ب وج (عينة الدراسة) وفقًا الختالف  نياألردنامل

رات   اآلتية:املتغ

ي )أ(   .درجة استخدامهم ملواقع التواصل االجتما
ي   )ب(   .سماعهم بحدوث خالفات زوجية بسب مواقع التواصل االجتما
م عن الخالفات الزوجية  )ج(   .مصادر معلوما
م    )د( ي للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجيةدرجة متابع    .بمواقع التواصل االجتما
يالقضايا املرتبطة  بالخالفات طبيعة   )ه( ر مواقع التواصل االجتما ا ع    .الزوجية ال يتابعو
م ل  )و( ر ال تتعرض  سرةاأل شكل رؤي    .للطالق أك
م لنوع مواقع التواصل االجت  )ز( ي ال تسبب الخالفات الزوجيةرؤي  .ما
ي املستقبل  )ح( م لزيادة ظاهرة الطالق   .رؤي
ي عند استخدامهم ملواقع التواصل   )ط( يدرجة حضورهم االجتما  .االجتما
ي انتشار ظاهرة الطالق   )ي( ي  م نحو دور مواقع التواصل االجتما  .اتجاها

  :  اآلتيةنتائج الدراسة النتائج  أظهرت
يدرجة استخ  أ)(   دامهم ملواقع التواصل االجتما

ن ذوي  ر دالة إحصائيًا ب ن  طول مدة الزواج وجود فروق غ وج ن من حيث ياألردناملختلفة من امل
ى تجاوز مستوى املعنوية الخطأ املسموح به إحصائيًا  ي، ويرجع ذلك إ استخدامهم ملواقع التواصل االجتما

ن من ذوي 0.05الذي يبلغ ( ي استخدامهم طول مدة الزواج ). وهذا يع أن املبحوث املختلفة يتقاربون 
ى ذلك نرفض الفرض  ي ، وع   رة (أ) .فق األول ملواقع التواصل االجتما

ي(   ب) سماعهم بحدوث خالفات زوجية بسب مواقع التواصل االجتما

ن ذوي  ر دالة إحصائيًا ب ن  طول مدة الزواج وجود فروق غ وج ي مدى ياألردناملختلفة من امل ن 
ى تجاوز مستوى املعنوية  ي ، ويرجع ذلك إ سماعهم بحدوث خالفات زوجية بسب مواقع التواصل االجتما
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ن من ذوي 0.05الخطأ املسموح به إحصائيًا الذي يبلغ ( املختلفة  طول مدة الزواج ). وهذا يع أن املبحوث
ى ذلك نرفض الفرض  ي، وع ي سماعهم بحدوث خالفات زوجية بسب مواقع التواصل االجتما يتقاربون 

  فقرة (ب) . األول 

م عن الخالفات الزوجية:ج) مصاد(   ر معلوما

نق فرو  وجود ن املبحوث املختلفة بخصوص وسيلة  طول مدة الزواج من ذوي  دالة إحصائيًا ب
م عن الخالفات الزوجيةالصحافة كمصدر مل ي، علوما طول لصالح ذوي  بسبب مواقع التواصل االجتما

ر (خمس سنوات فمدة الزواج  ن  ،)014.عند مستوى معنوية( ،)2.476حيث بلغت قيمة ت( ،) أك لم ي ح
ى تجاوز مستوى املعنوية الخطأ خرى،فروق مع بقية املصادر األ توجد  وح به إحصائيًا املسم ويرجع ذلك إ

ى ذلك نقبل الفرض  ،)0.05الذي يبلغ (   فقرة (ج) جزئيا. األول وع

ي    د)( م  للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجية بمواقع التواصل االجتما   درجة متابع

نر دالة وجود فروق غ ن املبحوث املختلفة من حيث درجة  طول مدة الزواج من ذوي  إحصائيًا ب
ى تجاوز مستوى  ي، ويرجع ذلك إ م للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجية بمواقع التواصل االجتما متابع

ن0.05املعنوية الخطأ املسموح به إحصائيًا الذي يبلغ (  زواجطول مدة المن ذوي  ). وهذا يع أن املبحوث
ن  وج م نخليجن والياألردناملختلفة من امل ي درجة متابع للقضايا املرتبطة بالخالفات  يتقاربون 

ى ذلك نرفض الفرض  ي، وع   .فقرة (د) األول الزوجية بمواقع التواصل االجتما

ر مواقع التواصل (ه) طبيعة القضايا املرتبطة  بالخالفات الزوجية ال يتابعو  يا ع   االجتما
ن من ذوي  ن املبحوث م  طول مدة الزواج وجود فروق دالة إحصائيًا ب املختلفة من حيث درجة متابع

يلقضي الطالق العاطفي و الخيانة الو  طول مدة الزواج لصالح ذوي  اقعية  بمواقع التواصل االجتما
ر(خمس سنوات ف ى 016)و ( 029.معنوية() ،عند مستوى 2.425) و(2.200، حيث بلغت قيم ت()أك ) ع

ي ر (خمس سنوات ف طول مدة الزواجوهذا يع أن ذوي ، التوا ن  ) أك وج يتابعون قضي  نياألردنمن امل
ي  ر مواقع التواصل االجتما ر الطالق العاطفي والخيانة الزوجية الواقعية ع طول مدة الزواج من ذوي  أك

ن لم توجد فروق بخصوص قضي الخيانة الزوجية  أقل( ي ح رونيةمن خمس سنوات )،  ويرجع  اإللك
ى تجاوز مستوى املعنوية الخطأ املسم ى ذلك نقبل الفرض  ،)0.05وح به إحصائيًا الذي يبلغ (ذلك إ وع

  .اطفي والخيانة الزوجية الواقعيةفقرة (ه) جزئيا فيما يتعلق بقضي الطالق الع األول 
م لشكل  و)( ر ال تتعرض  سرةاأل رؤي   للطالق أك

ن من ذوي  ن املبحوث م لشكل طول مدة الزواج وجود فروق دالة إحصائيًا ب  سرةاأل املختلفة من حيث رؤي
ر ال تتعرض  ي أك ا  سرةاأل فيما يتعلق ب للطالق بسبب مواقع التواصل االجتما ر  املرأةال تكون ف غ

ر (خمس سنوات ف طول مدة الزواج محجبة لصالح ذوي  عند  ،)2.147، حيث بلغت قيمة ت(  ) أك
ر (خمس سنوات ف طول مدة الزواجوهذا يع أن ذوي  ).033.مستوى معنوية( ن  ) أك وج ن ياألردنمن امل

ا  سرةاأل ن يرون أ ي  املرأةال تكون ف ر املحجبة تتعرض للطالق بسبب مواقع التواصل االجتما ر غ من  أك
ن  أقل(طول مدة الزواج ذوي  ي ح ا  سرةاأل لم توجد فروق بخصوص من خمس سنوات )،  ال تكون ف
ى تجاوز مستوى املعنوية الخطأ املسموح به إحصائيًا الذي  املرأة محجبة وموظفة وربة بيت، ويرجع ذلك إ

  ). 0.05يبلغ (
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ى ذلك نقبل الفرض  ا  سرةاأل فقرة (ه) جزئيا فيما يتعلق ب األول وع ر محجبة  . املرأةال تكون ف   غ

م لنوع مواقع التواصل االجت ز)( ي ال تسبب الخالفات الزوجية:رؤي   ما
ن من ذوي  ن املبحوث م لنوع مواقع  طول مدة الزواج وجود فروق دالة إحصائيًا ب املختلفة من حيث رؤي

ي ال ى الطالق فيما يتعلق بموقع الفيس بوك  لصالح  تسبب الخالفات الزوجية وتقود إالتواصل االجتما
ر (خمس سنوات فطول مدة الزواج ذوي   ).044.( عند مستوى معنوية ،)2.021( )، حيث بلغت قيمة ت أك

ر سنوات ف (خمسطول مدة الزواج وهذا يع أن ذوي  ن  أك وج يرون أن موقع الفيس   ،نياألردن) من امل
ر ى الطالق ويقود إ ،بوك يسبب الخالفات الزوجية من خمس سنوات)،  أقل(طول مدة الزواج من ذوي  أك

ى تجاوز مستوى املعنوية الخطأ  ر والواتس اب، ويرجع ذلك إ ن لم توجد فروق بخصوص موقع توي ي ح
ى ذلك نقبل الفرض 0.05املسموح به إحصائيًا الذي يبلغ ( فقرة (ز) جزئيا فيما يتعلق بموقع  األول ). وع

  الفيس بوك  .
ي   ح)( م لزيادة ظاهرة الطالق    املستقبلرؤي

ن من ذوي وجود فروق  ن املبحوث ر دالة إحصائيًا ب م لزيادة طول مدة الزواج غ املختلفة من حيث رؤي
ى تجاوز مستوى  ي، ويرجع ذلك إ ي املستقبل بسبب استخدام مواقع التواصل االجتما ظاهرة الطالق 

ى ذلك نر )0.05ح به إحصائيًا الذي يبلغ (املعنوية الخطأ املسمو    فقرة (ح) . األول فض الفرض ، وع
ي  ط)( ي عند استخدامهم ملواقع التواصل االجتما   درجة حضورهم االجتما

ن من ذوي  ن املبحوث ر دالة إحصائيًا ب ي  طول مدة الزواج وجود فروق غ درجة حضورهم املختلفة 
ي ي عند استخدامهم ملواقع التواصل االجتما ى تجاوز مستوى  ،االجتما املعنوية الخطأ  ويرجع ذلك إ

ى ذلك نرفض الفرض ), 0.05وح به إحصائيًا الذي يبلغ (املسم   فقرة (ط) . األول وع

ي انتشار ظاهرة الطالق  ي)( ي  م نحو دور مواقع التواصل االجتما   اتجاها
ر دالة إحصائيًا  ن من ذوي وجود فروق غ ن املبحوث م نحو املختلفة  طول مدة الزواج ب من حيث اتجاها

ي انتشار ظاهرة الطالق،  ي  ى تجاوز مستوى املعنوية الخطأ دور مواقع التواصل االجتما ويرجع ذلك إ
ن ).0.05املسموح به إحصائيًا الذي يبلغ ( املختلفة طول مدة الزواج من ذوي وهذا يع أن املبحوث

ي   ميتقاربون  ى ذلك نرفض نحو دور مواقع التواصل االجت  اتجاها ي انتشار ظاهرة الطالق ، وع ي  ما
  فقرة (ي) . األول الفرض 

  الفرض الثالث

ن  وج ن درجة استخدام امل ي  ياألردنتوجد عالقة ارتباط إيجابية ب ن ملواقع التواصل االجتما
رات اآلتية:   واملتغ

م    )أ( ي  للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجيةدرجة متابع   بمواقع التواصل االجتما
ي  )ب( ي عند استخدامهم ملواقع التواصل االجتما   درجة حضورهم االجتما
ي انتشار ظاهرة الطالق   )ج( ي  م السلبية نحو دور مواقع التواصل االجتما  اتجاها
ي   )د( ي املستقبل اثر استخدام مواقع التواصل االجتما م لزيادة ظاهرة الطالق   رؤي
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ن )االر 13جدول رقم (  وج ن درجة استخدام امل ي والعديد من ياألردنتباطات ب ن ملواقع التواصل االجتما
رات  املتغ

رات ي   املتغ درجة االستخدام  ملواقع التواصل االجتما

رسون   معامل ب
مستوى 
 املعنوية

م  للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجية  زيادة متابع
ي  بمواقع التواصل االجتما

-.219** .000 

ي عند استخدامهم ملواقع  درجة حضورهم االجتما
ي  التواصل االجتما

.189** .001 

ي  ي  م السلبية نحو دور مواقع التواصل االجتما اتجاها
 انتشار ظاهرة الطالق

.163** .004 

ي املستقبل اثر استخدام  م لزيادة ظاهرة الطالق  رؤي
ي  مواقع التواصل االجتما

.038 .507 

 311 ن
ر بيانات الجدول السابق إ   تية:ى النتائج اآلتش

ن  -  وج ن درجة استخدام امل ي ياألردنوجود ارتباط سل ضعيف ب ن ملواقع التواصل االجتما
ا م للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجية ف ويع ذلك أنه كلما زادت درجة  ،وزيادة متابع

م للق ي قلت متابع ن ملواقع التواصل االجتما ضايا املرتبطة بالخالفات استخدام املبحوث
ى ذلك نرفض الفرض الثالث فقرة (أ). ،الزوجية   وع

ن وجود ارتباط إ -  وج ن درجة استخدام امل ي ياألردنيجابي ضعيف ب ن ملواقع التواصل االجتما
ي، ويع ذلك أنه  ي عند استخدامهم ملواقع التواصل االجتما وزيادة درجة حضورهم االجتما
ي  ي زادت درجة حضورهم االجتما ن ملواقع التواصل االجتما كلما زادت درجة استخدام املبحوث

ى زيادةعند استخدامهم ملواقع التواصل  ر إ ي. والذي يش ي  اإلنسانيالتواصل  االجتما ن  للمبحوث
ي وزيادة  شعورهم  ى التفاعل االجتما م ع باآلخر وزيادة  باإلحساساملوقع و وزيادة قدر

ي كذلك زيادة شعورهم بالدف أثناءشعورهم بالذات   ءاستخدامهم ملواقع التواصل االجتما
ى ذلك نقبل الفرض الثالث فقرة (ب) .اإلنساني  وع

ن وجود ارتباط إيجا -  وج ن درجة استخدام امل ي ياألردنبي ضعيف ب ن ملواقع التواصل االجتما
ي انتشار ظاهرة الطالقوزيادة  ي  م السلبية نحو دور مواقع التواصل االجتما ، ويع اتجاها

ي ن ملواقع التواصل االجتما م زادت درجة  ،ذلك أنه كلما زادت درجة استخدام املبحوث اتجاها
ي انتشار ظاهرة الطالقالسلبية نحو  ي  ى ذلك نقبل الفرض  ،دور مواقع التواصل االجتما وع

  .الثالث فقرة (ج)
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ر دال  - ن  إحصائياوجود ارتباط غ وج ن  درجة استخدام امل ي ياألردنب ن ملواقع التواصل االجتما
م لو  ي املستقبل إرؤي يزيادة ظاهرة الطالق  ى ذلك  .ثر استخدام مواقع التواصل االجتما وع

  نرفض الفرض الثالث فقرة (د)

 :الفرض الرابع

ن  وج ن درجة متابعة امل للقضايا املرتبطة بالخالفات ن ياألردنتوجد عالقة ارتباط إيجابية ب
رات اآلتية: الزوجية ي واملتغ   بمواقع التواصل االجتما

ي  )أ( ي عند استخدامهم ملواقع التواصل االجتما   .درجة حضورهم االجتما
ي انتشار ظاهرة الطالق.   )ب( ي  م السلبية نحو دور مواقع التواصل االجتما  اتجاها
م ل  )ج( ي املستقبل إرؤي ي.زيادة ظاهرة الطالق   ثر استخدام مواقع التواصل االجتما

ن  ) االرتباطات14جدول رقم (  وج ن درجة متابعة امل ر ياألردنب ن للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجية ع
رات. ي والعديد من املتغ  مواقع التواصل االجتما

رات درجة املتابعة  للقضايا  املتغ
املرتبطة بالخالفات 

 الزوجية 

معامل 
رسون   ب

مستوى 
 املعنوية

ي ي عند استخدامهم ملواقع التواصل االجتما  164. 079. درجة حضورهم االجتما

ي انتشار ظاهرة  ي  م السلبية نحو دور مواقع التواصل االجتما اتجاها
 الطالق 

.029 .616 

م ل ي املستقبل إرؤي ثر استخدام مواقع التواصل زيادة ظاهرة الطالق 
ي  االجتما

-.011- .852 

 311 ن
ر بيانات الجدول السابق إ ر دال تش ن  إحصائياى وجود ارتباط غ وج ن درجة متابعة امل ن ياألردنب

ي و  للقضايا املرتبطة بالخالفات الزوجية ي عند بمواقع التواصل االجتما درجة حضورهم االجتما
ي، ودرجةاستخدامهم  ي  ملواقع التواصل االجتما ي  م السلبية نحو دور مواقع التواصل االجتما اتجاها

م ل انتشار ظاهرة الطالق، ي املستقبل إزيادة و رؤي ي. ظاهرة الطالق  ثر استخدام مواقع التواصل االجتما
ى تجاوز مستوى املعنوية الخطأ املسموح به إحصائيًا الذي يبلغ ( ى ذلك نرفض 0.05ويرجع ذلك إ ). وع

  الفرض الرابع .
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  مناقشة نتائج الدراسة 

ر نتائج ال   ى دراسة إتش
رتيب األول،  -  ي ال ن تصدر موقع الفيس بوك  وج وذلك كوسيلة اتصالية مفضلة لدى امل

ن(عينة الدراسة) ي سياق ما ،األردني ر ذلك  أكدت علية نتائج العديد من الدراسات  ويمكن تفس
ى مختلف فئات الجمهور  ،السابقة ي االستحواذ ع ى تفوق موقع الفيس بوك  وال خلصت إ

ات املتع ا من خالل الخصائص واملم ى جذ ا ع ي هذا املوقع، وقدر ددة واملتنوعة ال تتوافر 
ي األخرى. ي نفس السياق أكد املبحوثون أ وذلك مقارنه ببقية مواقع وبرامج التواصل االجتما ن و

ي تحتل  م أولويةمواقع التواصل االجتما ى املعلومات املتعلقة لد ، كوسيلة مفضلة للحصول ع
ى الطالقبالخالف ي سياق متصل التقليدية اإلعالممقارنة بوسائل ، ات الزوجية ال تقود إ ، و

رتيب األول  ي ال ي ال تسبب الخالفات تصدر الفيس بوك  ، كأبرز مواقع التواصل االجتما
ى الطالق كما يعتقد املبحوثون، ى ما خلصت إليه نتائج العديد من  الزوجية وتقود إ ر إ وهذا يش

ى ارتفاع ت إ متابعة فئات الجمهور لوسائل اإلعالم الجديدة مقارنة  الدراسات السابقة ال ان
 بوسائل اإلعالم التقليدية.

رتيب األول  -  ي ال ، وذلك كأفضل املوضوعات املفضلة لدى تصدر املوضوعات االجتماعية 
ن ن األردني وج ا من خالل مواقع ال امل ي متابع ي(عينة الدراسة)  ر تواصل االجتما . وهذا ما يش

يعة االجى الطبيإ ى ال تتماعية ملواقع التواصل االجتما ي الوظيفة األو ي بداية ، و جسدت 
ن االجتماعيةإنشاء هذه املواقع ا بالنسبة لحياة املبحوث  .، فضال عن أهمي

ي  -  ن بحدوث خالفات زوجية بسب مواقع التواصل االجتما رةارتفاع سماع املبحوث ، بدرجة كب
ى  لم يسمعوا بذلك. الذينمقابل نسبة  ي ضوء تنامي األضرار االجتماعية ع ر ذلك  ويمكن تفس

ي .  املستوى األسري والحياة الزوجية الناجمة جراء استخدام مواقع التواصل االجتما
رونيةالخيانة الزوجية   تصدر موضوع - رتيب األول  اإللك رتبطة ، وذلك كأبرز املوضوعات املي ال

وجون بالخالفات الزوجية  ال  ي. األردنيون يتابعها امل ويمكن  من خالل مواقع التواصل االجتما
ي ضوء ارتباط هكذا مواضيع بخصوصية طبيعة هذه  ر ذلك  ائل ال تتسم الوستفس

ي تكوين العالقات خارج إطار الزوجية.، بالخصوصية والسرية  وال قد تشجع 
ن رؤية ارتفاع نسبة  - ن األردني وج رة ومتوسطة ومنخفضة النتشار (عينة الدراسة ) امل بدرجة كب

ي ي املستقبل إثر استخدام مواقع  التواصل االجتما ر إالطالق    األسرية األضرار ى تنامي ، وهذ يش
  .املستقبل  ي
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