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كما يدركه الشباب ىوعالقته باألمن االجتماع ىالزواج عبر التعارف الرقم  
 د/ شيماء الحسيني محمد صقر 

 أستاذ مساعد بقسم المسكن و إدارة المنزل

 كلية التصاميم والفنون التطبيقية ـ جامعة الطائف

 المملكة العربية السعودية

 

 ملخص الدراسة
وبين الوعى باألمن ب نحو الزواج عبر التعارف الرقمى وجود عالقة بين اتجاهات الشبا ى إثباتدفت الدراسة الحالية إله

كما يدركه  (ممارسات الشباب المتعلقة باألمن االجتماعى -معلومات الشباب عن األمن االجتماعى )االجتماعى بمحوريه
الشباب نحو الزواج عبر التعارف الرقمى ،  اتجاهاتاستبيان األولية، ، وتضمنت أدوات الدراسة استمارة البيانات  الشباب

 شاب( 300، وطبقت على عينة تكونت من )وعى الشباب باألمن االجتماعى المتعلق بالتعارف الرقمى بهدف الزواج استبيان و
،ومن من الحضر (180و) من الريف( 120) مسنة( منه30إلى15من) م، أعماره بطريقة صدفية وغرضيه متم اختياره

 . ىالتحليل ىليمية واجتماعية واقتصادية مختلفة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفمستويات تع

الشباب نحو الزواج عبر أنه توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة احصائية بين اتجاهات  ىوتمثلت أهم نتائج الدراسة ف
محور ممارسات الشباب المتعلقة باألمن  - محور معلومات الشباب عن األمن االجتماعىكًل من )وبين  التعارف الرقمى

ً  الوعى باألمن االجتماعى كما يدركه الشباب( واالجتماعى ( على 0.001،  0.01، 0.001داللة ) ىوذلك عند مستوعموما
 ال يعتمد على التعارف الرقمى فقط للزواج الناجح بل عن الترتيب ، وفى ضوء النتائج قدمت الدراسة عدد من التوصيات ومنها

طريق التعارف على أرض الواقع بمعرفة األهل واتخاذ الوقت الالزم للتعارف دون تجمل بينهم والتفاهم فيما بينهم على أسس 
ً تكثيف التوعية للشباب من قبل األسرة والمدارس والجامعات ووسائل االعالم للحفاظ على  للعالقة فيما بعد الزواج، وأيضا

عدم تداول المعلومات سواء رقمية )ارقام الحسابات اإللكترونية والبنكية واألرقام السرية( أو األمن الفكرى واالجتماعى لديهم ب
تداول المعلومات التى تخص األمن القومى أو كتابة خصوصياتهم وتبادل الصور وفتح الفيديو والثقة العمياء أثناء التعارف 

 . الرقمى

األمن االجتماعى ، الشباب. الزواج عبر التعارف الرقمى ، الكلمات المفتاحية:   

 المقدمة والمشكلة البحثية :
وضاً مفر واقعاً اإللكترونية  ىعمااالجتل التواص تشبكا تأصبحع، حيث السري غيروالت بالتطور يتميز عالم ىف اليوم نعيش

جميع  ىف البشر كل إلى والوصول والمكانية الزمنية الحواجزق اخترا ىعل قادرة ىه، ف نهع يتجزأ الءاً وجز معالمجتى عل
 الذكية للهواتف المتزايد االنتشار عم ذلك نتزام وقد (،1365: 2018مجتمعاً آخر افتراضياً )عبد الخالق، مكونة العالمأنحاء 

ا )أبو منه بالطبيعي تواستبدلالتفاعالت اإلنسانية االجتماعية  اخترقت عدة تواصل جبرام نم أتاحته وماه يحاللو واألجهزة
 (. 2 :2016بكر،

ً فقرب األخيرين العقدين ىف العالم شهدوكنتيجة لذلك   الثقافات بين ظهر الزواجو، الحدود يتوألغ الشعوب بين المسافات ىا
 لغاتهم وكذا ودياناتهم وإيديولوجياتهم أوطانهم اختلفت مهما المستخدمين بين االفتراضية العالقات عزز ىاألمر الذ المختلفة ؛
(. كما ظهر ما يسمي بمصطلح رأس المال االجتماعى الرقمى وهو 1365: 2018و)عبد الخالق،(، 263: 2017)دراحى،

عبارة عن شبكة العالقات االجتماعية ذات النمط القائم على االختالط باآلخرين بهدف اجتماعى أو اقتصادى أو سياسى 
 (.  276: 2011)المصيلحى،

،  (Transfer)التبليغلآلراء والمعارف،  (Exchange)التبادل ىوللتواصل االجتماعى الرقمى ثالثة وظائف بارزة ه
االجتماعى  و تطبيقات التواصل (،وعلى ذلك تقوم مواقع788: 2018والتفكير )بوكر والمسلم،  الفهم ىف Impact))التأثيرو

 المجتمع بجميع إلى هةموج وترفيهية وتعليمية خدمات اجتماعية من تقدمه ما خالل من الناس استقطاب على الرقمى  بأنواعها
: 2012الشباب حيث تتيح لهم إشباع حاجاتهم ورغباتهم وطرح أفكارهم ومعتقداتهم  )حسين ،  شريحة وخاصة شرائحه

 .(19: 2018(، و)الداغر،44: 2017(، )نوشى  والربيعى،114: 2017(،)الشرعة، 57
 األسرة والمجتمع السلبية علىل آثارها ال يمكن اغفا أنه الإالرقمى  التواصلتقدمها مواقع و تطبيقات  ىمن الخدمات الت وبالرغم

وإضاعة المشكالت المادية  ىقد تتمثل ف والتى( ،257:  2018( و)النوبى،2: 2016لها )أبو بكر، السيئ لالستخدام نتيجةككل 
 واالجتماعية النفسيةالمشكالت و ،والمشكالت الصحية "ضعف البصر ،وآالم الظهر"الوقت فى التحدث فى أمور غير مفيدة،

 الحياةأحداث  نع الفرد غياب يثح األسرةع م االندماج وعدم ،الواقعية الحياة نم والهروبء،واالنطوا اعيةماالجت العزلة"
)آل  "للفرد اعيةماالجت تالعالقا جودة ىعل يؤثر قد ىالذ األمر عيةمااالجت تالمناسبا ىف المشاركةعن و ألسرته اليومية
:  2018،و)النوبى، (147: 2016)أحمد،،(Satpathy&Ganth,2015:986) (،1: 2014(،)مراكشى،11: 2014سعود،
   ,Rollero ,et al) 1:2019 ( و)1: 2016، كما تؤثر سلباً على المستوى االكاديمى للطالب )عيسى،(257
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والتشويه للسمعة والنصب واالحتيال باإلضافة إلى أنه ظهرت الممارسات غير األخالقية وغير القانونية كالقيام بأفعال القذف 
الضحية وارتكاب أغراضهم المشبوهة   منمن خالل اخفاء الشخصية وانتحال شخصيات أخرى تُمكن من جمع معلومات 

 (. 128: 2017(، و)كسيرة،328: 2013(، )درويش ،50: 2012( ، )حسين ، 94 ،89: 2010)مقاوسى وآخرون ،
ً  وأصبح هناك غزواً   األخر الجنس من خاصةً  الرقمى مع اآلخرين التواصل وإدمان السطحى الفكر صحابأل وخاصةً  فكريا

 يبوحون العائلة وأفراد األزواج بعض ( . كما وجد أن257:  2018)النوبى، منهم بمخاطر هذا الغزو الفكرى وعى دون
 بأكملها ، أسرة تدمر قد وخالفات من مشاكل السلوك ذلك سيحدثه لما اكتراث دون التواصل الرقمى باألسرار العائلية عبر

ً  الشبابالكثير من تأثر  إلى إضافةً   ال هممن أصبح الكثير فقد ،المواقع والتطبيقات تلك عبر المتداولة بالمحتويات ذكوراً وإناثا
:  2017و)الشرعة ، (Masden & Edwards,2015: 543)  األخالقى غير والسلوك األخالقى المقبول السلوك بين يفرق
116.) 

ى ه اإلطالق على أخطرها أن وخاصة ،ىاألخالق باالنحالل المجتمعات تهدد جرائم لتنفيذ وسيلة التواصل الرقمى أصبححيث  
فى غرف الشات مثل التحريض على الفسق والفجور والهروب وإقامة العالقات غير  المجرمين بعض اإلباحية من الجرائم تلك

  (.99: 2017( و )سالف،243: 2017واألخالق )حمى، العامة لآلداب منافية ومحادثات صور وأفالم الشرعية ، وعرض
%( من مستخدمى اإلنترنت وجهت لهم دعوات من القوائم البريدية اإلباحية، 49.8( أن )2010قيسى ) فقد اظهرت دراسة 

يدية لنشر المواد %( لسرقة حساباتهم البر6.8نترنت،وتعرض)صفحات اإل ى%( للتشهير من قبل أشخاص عل2كذلك تعرض)
تعرضوا  %(1.2)سبته ـا نـحين أن م فى ،اإلنترنتل من خال االئتمانية بطاقاتهمبرصيد  العبثم ـت%( 3.5اإلباحية،وما نسبته )

وجماعات تنشر أفكار  لعبث منظمات واـتعرض %(23.9) نسبتهما ، و معينةل بأفعا للقياممنظمات سرية ل من قب للتهديد
يهدد  ىالخطر الكبير الذنترنت إلاستخدام ا فىيجدون  البحث عـراد مجتمـمن أف %(28.3)ما نسبته ن ،كما أ ومبادئ متطرفة

 الحرية الشخصية.
كما أتاح التواصل الرقمى للجماعات المتطرفة أن تبث سموم أفكارها الهدامة واالشاعات المضللة واالتجاهات الدخيلة على 

ن الوطن ...الخ ، هدفها من ذلك هدم المبادئ واألخالق و نشر الفتن والمساس بأمن المجتمع واجترار المعلومات من الفرائس ع
(، 66: 2013( ،)الدبيسى والطاهات، 107 ،106: 2012واستقرار المجتمعات والتأثير على الهوية الوطنية والدينية  )الرعود،

 (.544: 2018(،و)الغامدى ،214: 2017)كرمية ،
شراك  ىالرقمى من مخاطر الوقوع ف ىرنت وأمن المعلوماتية مستخدمى مواقع التواصل االجتماعفقد حذر خبراء حماية اإلنت 

عناوين صحيحة وحتى أرقام البطاقات االئتمانية والحسابات معلومات قيمة أو  تداولما أطلقوا عليه الجريمة المنظمة عبر 
ء أسرارهم أو سرقة أموالهم أو معاقبة القانون لهم ( حيث يصبح األفراد تحت التهديد بإفشا62: 2012)حسين ،  المصرفية

 .بالتالى تهديد ألمن المجتمع ككل و أمنية عن الدولةإلفشاء معلومات 
 والمجتمع بشكل خاص بشكل الشباب على للتأثير أداة إلى األخيرة اآلونة وتطبيقات التواصل الرقمى فى مواقع تحولت وبذلك

 ( .116:  2017( و)الشرعة ،48: 2012المعرفية، واألمنية )حسين ،  األخالقية، صادية،االقت االجتماعية، النواحى عام فى
السنوات األخيرة ظاهرة التعارف بين الشباب عبر التواصل الرقمى التى يمكن أن ينشأ عنها الزواج )حسين  ىوقد انتشر ف
تمت عبر هذا التعارف كان مصيرها  ى(، وهناك احصائيات تشير إلى أن أغلب حاالت الزواج الت370: 2013وآخرون ،

الفشل ألنها لم تقم على أسس سليمة وهى الصدق واإلخالص والثقة المتبادلة وهذه الشروط لن تتوفر إال بعد أن يتعرف 
الطرفين بشكل يستطيعان به الوصول إلى قناعة بأنهما يستطيعان إقامة عالقة زوجية على أسس سليمة وبمعرفة األهل ،وقد 

ض األفراد عن تجارب عاصروها بأنفسهم عن حاالت زواج فاشلة عبر التعارف الرقمى ويعزى الفشل فيها إلى أن تحدث بع
الزواج للغرض المادى من أجنبى لتحقيق مكاسب مالية ،أو الزواج من شخص أخفى عجزه ومرضه النفسى، أواستقطاب 

فتاه والعكس لالبتزاز المالى أو ممارسة الشذوذ  مالشباب الوهمى بالتعارف للزواج مع إيهام الشباب أن من يحادثه
(523:2012 Thomas, &Rosenfeld،2019:1(،و)52: 2013(،)عبد الحميد Rollero , et al ) ، أو الهروب من قبل

سبب وتأثير الرفاق  نف األسرى وغياب الرقابة من قبل الوالدينالجنسين للزواج وااللتحاق بالجماعات اإلرهابية و يعد الع
 ( .1134:  2015(و)هريش وآخرون،140: 2014)ابن عودة، لألبناء  هروبمشكلة ال ىف ىرئيس

فلعلنا سمعنا عن استقطاب الشباب والشابات من جميع أنحاء العالم عن طريق التواصل والتعارف الرقمى وتجنيدهم لالنضمام 
وريا بالعبث فى أفكارهم وعقيدتهم وتجنيدهم متطرفة بس معارضةلجماعة المنتمين واالنخراط فى صفوف داعش اإلرهابية 

(، 26: 2016للقيام بما يريدونه بحجة التكفير عن الذنوب والقرب من هللا، والمشاركة في قتال الكفار )سالطنية وحميدى،
(Conway,2017:91،وظهرت قضية "1378: 2018(، و)عبد الخالق ،) "( 2015خالل عام) أثيرت بشدة ىالتجهاد النكاح

على  ، الزواج من الدواعشإلى سوريا بغرض والفتيات من أنحاء العالم نفير النساء لسبت فتوى لداعية شهير تدعو "حين ن
 ىهللا، ولكن الزواج السليم له شروطه ومنها عدم اجبار الفتاه ووجود والية علسبيل  ىاعتبار أن هذا النوع من الزواج جهادا ف

ترفض ، و لكن فى هذه الجماعة من للفتيات القاصرات عدم وجود الوالية ىيصح الزواج فاألب أو الجد أو العم وال  منالفتاه 
 (.83، 78، 77: 2018( و)مرين وطواهرية،Conway,2017:91) تُقتل همتزويج نفسها لمقاتلي

 ونشر االتصال ىف ىالمعلومات الفضاء استخدام النظير منقطعة ببراعة اإلرهابية الجماعات استطاعتما سبق فقد  ىوبناءاً عل
 قلوب ىف الذعر نشرل البربرية طرقه نشر إلى إضافةو التجسس لسرقة المعلومات السياسية أو العسكرية ،  اإلرهاب ثقافة

ً إلكتروني جيشا التنظيم هذا يستخدم إذ،أعدائه  أجل من التطرف ىف إشراف خبراء تحت ويعملون األشخاص من مجموعة يضم ا
 ((Mahmood&Rathore,2016:3واإلجرامية  المتطرفة أفكارهم ونشر اإلرهابيين نم المزيد تجنيدو غسل عقول

  .(38، 36، 35: 2016و)سالطنية وحميدي،
المجتمعات  ىالتواصل للتعارف االجتماعى الرقمى كمهدد عالى المستوى لألمن االجتماعى وخاصة ف ىوبالتالى يمكن النظر إل

(، ولن يتحقق األمن 328: 2013(،و)درويش ،50: 2012)حسين ، ،(94 ،89: 2010وآخرون ، ى)مقاوس الشرقية
االجتماعى إال بوجود األمن الفكرى والمواطنة الرقمية السليمة للحفاظ على أفكار وقيم ومعتقدات المجتمع وصيانته من كل 

لفرد إلى االنحراف وارتكاب دخيل ، وحماية لجميع المؤسسات المجتمعية و منها األسرة من التأثيرات السلبية التى قد تدفع ا
سلوكيات تخرج عن قواعد ومعايير المجتمع، وليس المقصود أن تغلق األمة األبواب واآلذان على الثقافة العالمية، فنحن نحتاج 



 

 
Journal of Specific Education and Technology (Scientific and Applied Research) - Issued by Faculty of Specific Education -  Kafrelsheikh University– Egypt   

 342 

: 2018،إلى ثقافات الشعوب لنأخذ منها ما يتوافق مع قيمنا وأخالقنا، كما نحتاج إلى نشر ثقافتنا ليستفيد منها اآلخرين)عبد الخالق
و بناءاً على ما سبق فإنه ينبغى على كل فرد أن يكون  فى هذا الصدد(، و80: 2018( و)القحطانى ويوسف،1369، 1368،

المعلومات عبر التواصل الرقمى والبحث والتمحيص وراء مصدر تلك المعلومات  ىتلق ىعلى قدر من الوعى والموضوعية ف
 ىو التأثر باألفكار غير السليمة لآلخرين، وأن القيم األخالقية لها أهمية كبرى ف ومصداقيتها،كما البد من تجنب اتباع الهوى

 ( .366، 365، 321: 2013النهوض )درويش، ىحياة الفرد والمجتمع وأساس ف
و نظراً ألهمية الموضوع مما جعل العديد من الباحثين يتناولون العديد من الدراسات التى تعلقت بموضوع التواصل الرقمى 

( ، 2015(، الشريف )2015(،شريف)2013األمن االجتماعى معاً ومنها: توصلت دراسة كل من المحسن)و
ى االجتماع لالتواصومواقع  تطبيقاتإلى أنه يوجد تأثير كبير لObono (2018) & Eze (، و2018(،مليانى)2016إبراهيم)
( أن الكلمة المكتوبة 2015اسة  عبد العال)ى وتوجيه تشكيل الرأى السياسى ، وأوضحت درالسياس ىالوع على الرقمى

( إلى تأثير التواصل االجتماعى 2014إلكترونياً  لها أثر على اتخاذ القرار وبالتالى على التفكير، كما أشارت  دراسة السديرى)
، (2017الرقمى على األمن الفكرى واالجتماعى والسياسى واالقتصادى، ومن نتائج دراسة كًل من نوشى والربيعى)

( أنه كلما ارتفع المستوى التعليمى كلما زاد االهتمام بتداول المعلومات والصور 2018(، وعليان وطه)2018الداغر)
والفيديوهات عبر التواصل االجتماعى الرقمى ، وأن الشبكات االجتماعية الرقمية تؤثر على اعتناق معتقدات جديدة مما يهدد 

( فقد كشفت عن تأثير التواصل الرقمى على الهوية الوطنية أوالً يليها الدينية ثم يليهما 2018األمن القومى. أما دراسة الغامدى)
(تأثير التواصل الرقمى والشائعات على األمن االجتماعى 2016في المرتبة الثالثة االجتماعية ، كما استنتجت دراسة قناوى)

عن طريق يتم التالعب باألفكار ( أنه 2016) و الوادعى  Mahmood&Rathore(  (2016،وأيضاً أضافت دراسة كًل من
ً فى مستوى وعى الشباب 2017، فقد وجد غيات)اإلنترنت من قبل الجماعات المتطرفةالتعارف عبر  ( تباين دال احصائيا

 ( و بن2016كًل من الحربى) اكتشفت دراسةبمخاطر التطرف وفقاً للمستوى التعليمى لصالح المستوى التعليمى المرتفع، كما 
 ( تأثير لقيم2012الخمسان) ت دراسة( أن البطالة من أهم المؤثرات التى تهدد األمن االجتماعى، ووجد2016جميل و حسين)

( أنه ال يوجد 2017وعلى النقيض خلصت دراسة أبو الفتوح وكامل )بينما االجتماعى،  األمن السياسية علىو الفرد األسرية
 عى على المعارف السياسية لدى الشباب. تأثير الستخدام شبكات التواصل االجتما

( وجود عالقة بين نظام اإلنترنت وارتكاب 2015و منتصر)Keipi& Oksanen (2014) كما أظهرت دراسة كًل من
%( من العينة الكلية تعرضوا 49( أن )2018حيث ذكرت دراسة  زيتون )طبيعة التطور التكنولوجى الحالى، الجرائم نتيجة ل

%( منهن تصلهم رسائل تحمل ايحاءات جنسية من الجنس األخر عبر مواقع التواصل 58نس األخر و)لمعاكسات من الج
( نتائج منها االنتشار الواسع للتحرش اإللكترونى حيث بلغت نسبة 2018واستعرضت دراسة عليان وطه ) ،االجتماعى الرقمى

ا عدم وجود فروق ذات داللة احصائية فى مستوى وعى %( ، كما وجدو53النساء الالتى أقررن بانتشار التحرش اإللكترونى )
وتبينت دراسة عبد  ،المبحوثات بالتحرش اإللكترونى وفقا للسن والحالة االجتماعية والمستوى التعليمى ومحل االقامة

ويطلب منه  ينشرها الشخص ى( أن المتحرش ال يبدأ بالتحرش مباشرة ولكن في البداية يبدى اهتمام باألفكار الت2018الخالق)
الصداقة ثم يتطور الموضوع إلى الحديث على الخاص ثم تبادل األرقام والصور وال ينتهى الموضوع إال بقلوب منكسرة أو 

 ،أن معظم أنواع اإليذاء اإللكترونى نادراً ما يتم اإلبالغ عنها  kennedy &Taylor (2010)فضائح. ولألسف أبرزت دراسة
 استخدام أثر عالقة ارتباطية بين ( أن هناك2017)ى(، والتميم2017(، الشرعة )2016ين)فلقد أكدت دراسة كًل من الحس

 ,et al (2013)  Walshالشباب، كما تحققت دراسة كًل من  لدى واألخالقية الدينية القيم ومنظومة االجتماعى التواصل مواقع
انتشار المشكالت السلوكية  ىهم العوامل التى أدت إل(من أن استخدام التواصل االجتماعى الرقمى من أ2013و العبد الكريم )

( أن من أهم 2017واستنتجت دراسة حامد وآخرون) الجامعة، طالبات ى)مثل ظاهرة البويات والسلوك غير المرغوب( لد
ية كما وجدوا القضايا المرتبطة بالوعى األمنى التى يتعرض لها األبناء عبر اإلنترنت هى القضايا األمنية السياسية واالجتماع

  .لألسرةاالقتصادى ووفقاً لمتغيرات المستوى االجتماعى لدى األبناء الوعى األمنى  ىعدم وجود فروق ذات داللة احصائية ف
أما عن الشق اآلخر للدراسة وهو عن موضوع الزواج والعالقات عبر اإلنترنت فلم يتغافل عنه الباحثون فقد تناولت بعض 

( من تحديد النمط الذى يفضله 2015( والخضيرى )2013ومنها : تمكنت دراسة كًل من محمد ) الدراسات تلك الموضوعين
الشباب فى الزواج وهو يجمع بين التعارف الشخصى وزواج الصالونات وعن طريق األقارب المشروط بموافقة األهل، كما 

نت، بينما استنبطت دراسة كًل الشباب على الزواج عن طريق اإلنتر موافقةعدم ( 2015وجدت دراسة الخضيرى )
أن الشباب يفضلون الزواج عبر اإلنترنت  Rosenfeld( 2017(،و)2015، زكى ) Thomas &Rosenfeld( 2012من)

حيث ال يترتب عليه تفكك العالقات الزوجية مقارنة بالزواج التقليدى نتيجة لتوفر المعلومات عن الشريك المحتمل فى مواقع 
وجد اختالفات بين جودة العالقات الناتجة عن الزواج عبر التعارف الرقمى و بين الناتجة عن الزواج التعارف، وأيضاً ال ي

التعارف من أجل الزواج ، كما اعربت دراسة كًل من  ىالتقليدى وبالتالى مواقع التواصل االجتماعى الرقمى لها دوراً كبيراً ف
Finkel, et al (2012)   وBellou(2015) عن أن الشباب يفضلون الزواج عبر التعارف الرقمى وذلك نتيجة لتحسين 

 30-21فئة العمرية التطابق عبر اإلنترنت للمواصفات المطلوبة فى الشريك و كنتيجة لذلك أرتفع معدالت الزواج فى ال فرص
( أن من أهم دوافع استخدام مواقع الزواج التسلية 2014وعلى ) Ramirez, et al(2014)سنة ، ورصدت دراسة كًل من 

على أن الفيسبوك يوفر مصادر مهمة  Ellison, et al (2014وتضييع الوقت وال ينتج عنها عالقات ناجحة ، ودلت دراسة  )
 األعمار والتخصص  و الحفاظ على استمرارية العالقات . للتعارف بين االصدقاء فى نفس

من منطلق ما سبق واستكماالً للجهود العلمية التى تحاول تأصيل مفاهيم األمن االجتماعى ورصد وتحليل اتجاهات الشباب و
منهجية تطمح إلثبات  و تقديماً لنظرة علمية وفق ،نحو التعارف الرقمى وإبراز المالمح واألسس السليمة التى يجب أن تصاحبه

 ؛العالقة بين اتجاهات الشباب نحو الزواج عبر التعارف الرقمى وبين الوعى باألمن االجتماعى بمحوريه كما يدركه الشباب 
 لتلك األبعادومدى إدراك الشباب  "أسرية وسياسية وصحية ونفسية"نظراً ألهمية األمن االجتماعى بما يحتويه من أبعاد أمنية

ممارساتهم المتعلقة باألمن  - ستوى وعيهم بما يتضمنه من محاور وهى )معلوماتهم  عن األمن االجتماعىيؤثر على م
االجتماعى( وترى الباحثة امكانية لتأثير مستوى وعى الشباب باألمن االجتماعى بمحوريه على اتجاهاتهم نحو التعارف الرقمى 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Finkel%2C+Eli+J
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إلى أسس لكًل من التعارف االجتماعى الرقمى بهدف الزواج و األمن بهدف الزواج و من خالل ذلك تستطيع الباحثة التوصل 
 االجتماعى.

هل توجد عالقة بين اتجاهات الشباب نحو  : تيةاآل التساؤالتاإلجابة على  ىوعليه فإن مشكلة الدراسة الحالية تتمثل ف
باب ،وهل يتحقق وجود اختالف فى الزواج عبر التعارف الرقمى وبين الوعى باألمن االجتماعى بمحوريه كما يدركه الش

مستوى الوعى باألمن االجتماعى بمحوريه كما يدركه الشباب وفقاً لكًل من العمر ونوع الوظيفة وعدد أفراد األسرة والمستوى 
 التعليمى والدخل الشهرى لألسرة. 

 أهداف الدراسة :
و الزواج عبر التعارف الرقمى وبين الوعى باألمن ى إثبات وجود عالقة بين اتجاهات الشباب نحهدفت الدراسة الحالية إل 

 -األهداف الفرعية التالية: نتائج وذلك من خالل  االجتماعى بمحوريه كما يدركه الشباب
 نوعية اتجاهات الشباب نحو الزواج عبر التعارف االجتماعى الرقمى. دراسة .1
 تحديد مستوى الوعى باألمن االجتماعى بمحوريه كما يدركه الشباب. .2
الكشف عن طبيعة العالقة بين اتجاهات الشباب نحو الزواج عبر التعارف الرقمى وبين الوعى باألمن االجتماعى  .3

 بمحوريه كما يدركه الشباب .
التحقق من طبيعة االختالف فى مستوى الوعى باألمن االجتماعى بمحوريه كما يدركه الشباب وفقاً لكًل من "العمر وعدد  .4

 ظيفة والمستوى التعليمى و الدخل الشهرى لألسرة  ". أفراد األسرة ونوع الو

 األهمية:
 -لالعتبارات اآلتية : نظراً ترجع أهمية الدراسة الحالية 

ثقافى غربى وتغيرات فى الدراسة لها أهمية اجتماعية كبرى حيث تمس أمن وسالمة المجتمع مما يتعرض له من هجوم  .1
ً العبث فى الفكر الدينى والسياسى... الخ وخاصة لفئة خالق والسلوك ال تتالءم مع مجتمالقيم واأل عنا الشرقى وأيضا

 الشباب مستقبل المجتمعات.
يرتبط موضوع الدراسة بموضوع الزواج وهو موضوع له ثقله و تأثيره على المجتمع فتكوين أسرة سليمة البنية و الفكر  .2

 حماية المجتمع والحفاظ على أمنه.  ىتخرج أبناء لديهم النية ف
الوصول إلى حقائق عن واقع اتجاهات الشباب نحو التعارف الرقمى بهدف الزواج، مما يمكن من وضع أسس سليمة  .3

 التقليل من مشكلة ارتفاع سن الزواج. ىللزواج عبر التعارف الرقمى تساهم ف
ممارساتهم  -ى رصد لواقع مستوى الوعى باألمن االجتماعى بمحوريه لدى الشباب )معلوماتهم  عن األمن االجتماع .4

، ومن خالل ذلك الرصد نستطيع وضع أسس وتوصيات للحفاظ على هالمتعلقة باألمن االجتماعى( والعوامل المؤثرة علي
 األمن االجتماعى بأبعاده.

التى تواجههم فهى فئة لها دورها الفاعل بالمجتمع وأصبح دورهم الحديثة أهم المشكالت وإلقاء الضوء على فئة الشباب  .5
 .قاموا بها للتغير ىالثورات التبعد مجريات األحداث حول العالم ون التهميش خاصة بعيد ع

 :فروض الدراسة 
 تم صياغة فروض الدراسة الحالية كما يلي: 

توجد عالقة ارتباطية بين اتجاهات الشباب نحو الزواج عبر التعارف الرقمى وبين الوعى باألمن االجتماعى بمحوريه  .1
 كما يدركه الشباب .

يوجد تباين دال إحصائياً فى مستوى الوعى باألمن االجتماعى بمحوريه كما يدركه الشباب وفقاً لكًل من "العمر وعدد  .2
 أفراد األسرة ونوع الوظيفة والمستوى التعليمى والدخل الشهرى لألسرة". 

 األسلوب البحثي
 أوالً: المصطلحات والتعاريف اإلجرائية 

  :الزواج عبر التعارف الرقمىThe Marriage through digital dating 
 ىوالمعرف ىالثقاف التبادل باإلضافة إلى عليهم والتأثير اآلخرينمشاعر ب تأثرمجتمع افتراضى يحدث به  يعرف اجرائياً: -

مشاعر بين الشباب و الرقمى وقد ينشأ عن ذلك التعارف  آخر ومجتمع مجتمع بين وأ واحد مجتمع الشباب من بين ىوالمعلومات
 الزواج.الشابات تؤدى إلى 

 : مرحلة الشباب The youth stage  
 .(1156: 2008عمر،)لم يصل إلى سن الرجولةمن أدرك سن البلوغ وب مرحلة الشباب وصفمعجم اللغة العربية  -
ــل ف - ــع تأهـي ـاول المجتمـ ـا يحـ ــدأ حينمـ ـباب تب ــرة الشـ ــ الشابت ــة وـي ىلكـ ــة اجتماعـي ــغل مكاـن ، وتنتهـي هـذه بها ــؤدي دوراً يشـ

ـتقر الشـخص ـف ـا يس ة حينم ؤد ىالمرحـل ه وـي ه  ىاألدوار التي أُهل لها، وهو ما يعن ىشـغل مكانـت ـام أـن أصـبح جـزء مـن النظ
ـتقر  (.10: 2013)حمدان، ىاإلطار االجتماع ىف المس

 . (26: 2014سنة ) حسن، 29و  15ن يما بالفئة العمرية مرحلة الشباب فى  -
 االستبيان. بالتطبيق عليه و ملئ سمحسنة حسب من  30-15البحث على شباب أعمارهم ما بين  تم التطبيق فى -
 :اتجاهات الشباب نحو التعارف الرقمى بهدف الزواج 

 The attitudes of the youths towards the marriage through digital dating.  
-  ً التعارف الرقمى و قد يتأثر هذا الشعور بالعادات والتقاليد أو التجربة السابقة أو عبر لزواج نحو ا ر الشبابشعو : يعرف اجرائيا

أو االحساس بأهمية الوقت أو الخوف من أن تكون وسيلة لتجنيد الشباب و الشابات من قبل و التعليمى  ىالمعيش ىالمستو
العالقات الفاشلة أو تأثير األقران واألسرة و ينشأ عن هذا أو الخوف و الخجل من نظرة المجتمع،أو الخوف من جماعات إرهابية 

 .  ىأو محايد أو سلب ىالشعور انفعال قد يكون إيجاب



 

 
Journal of Specific Education and Technology (Scientific and Applied Research) - Issued by Faculty of Specific Education -  Kafrelsheikh University– Egypt   

 344 

  :األمن االجتماعى The security of social 
 ىالت والبرامج الخطط من مجموعة من خالل المجتمع، داخل األفراد لجميع والمعنوية المادية والطمأنينة االستقرار تحقيق -

 تطبيق ىف كافة المجتمع أفراد ويشارك ،ىمدن مجتمع أو حكومية مؤسسات سواء كانت الدولة داخل المؤسسات كل بها تشارك
األفراد)بن جميل  عن ومسئولية المجتمع المجتمع عن لألفراد االجتماعية المسئولية سياقى ف معها والتفاعل والبرامج هذه الخطط

 (.1359:  2016وحسين ،
حالة االستقرار االجتماعى والشعور بالطمأنينة فى المجتمع نتيجة لتوافر الوعى باألمن االجتماعى الذى يتحقق  ئياً:يعرف اجرا -

فر المعلومات المتعلقة باألمن االجتماعى لدى أفراد المجتمع والممارسات المسئولة عن األمن االجتماعى من قبل أفراد اعن طريق تو
 . والنفسيةواألسرية والصحية  المجتمع فى المجاالت السياسية

 :معلومات الشباب عن األمن االجتماعى المتعلق بالتعارف الرقمى بهدف الزواج 
The youths information about the security of social that relating with the digital dating 
for the purpose of the marriage . 

ً ي - بهدف الزواج ويتعاملون معها  الرقمى األمن االجتماعى المتعلق بالتعارفمن بيانات عن  لشبابابأنه ما يتلقاه   :عرف إجرائيا
التعارف  نحوالشباب  اتاتجاه ىبطريقة غير مباشرة علهذه المعلومات تؤثر و، فتتحول لمعلومات لدى الشباب بالتحليل والتفسير

لدى الشباب فى (، كما تؤثر بطريقة مباشرة على الممارسات ىسلب -محايد - ىإيجاب)ينتج عنها شعور لديهم قد يكون و  الرقمى
،ويشتمل معلومات الشباب عن األمن االجتماعى على أبعاد  (غير مسئولة -مسئولةونوعها)الرقمى التعامل مع التواصل االجتماعى 
 (. ونفسية ومنها )سياسية وأسرية وصحية

 لصلة بالتعارف الرقمى بهدف الزواج:ممارسات الشباب المتعلقة باألمن االجتماعى ذات ا 
The youths practices relating with the security of social related to digital dating for 
the purpose of marriage. 

ممارسة السلوكيات االخالقية واالستخدام المسئول للمعلومات باإلضافة إلى إظهار المسئولية االجتماعية وفق الضوابط  -
 (.245:  2015األخالقيات عبر توظيف األدوات الرقمية )عبد هللا ، و
-  ً تأثير ل نتيجة (غير مسئول -مسئول )والذى يكونالتعارف الرقمى بهدف الزواج مع  التعاملنمط سلوك الشباب فى   :تعرف إجرائيا

 وكذلك، لقة بالتعارف الرقمى بهدف الزواجالمتع(والنفسية معلوماتهم عن األمن االجتماعى بأبعاده )السياسية واألسرية والصحية
من تأثر الشباب ختلف ويية( سلب -ةمحايد - ية)إيجاب المتعلق بالتعارف الرقمى بهدف الزواج عن األمن االجتماعىهم اتجاهاتتأثير 
 . ألخر شاب

 ً  منهج الدراسة: ثانيا
كمى أو كيفى الوصف وقد يكون  اهرة محل الدراسةالظ، والوصف هنا يقصد به وصف ىالتحليل ىيتبع هذا البحث المنهج الوصف  -
، أما التحليل فمتعلق بالنتائج اً خالصاً وصفي بحثاً عالقة سببية بين متغيرين قد تكون عن ة التى تبرهن جتماعيالكما أن األبحاث ا ،

 (.93، 91: 2016،سالمة وآخرون) البحث بفروضالخاصة 

 اً: حدود الدراسةثالث

( مةن 120)مةنهم سةنة (30إلةى15أعمةارهم مةن ) غرضةية،وصةدفية بطريقةة هم تم اختيار شاب (300لت عينة البحث على )اشتم: الحدود البشرية -
 ( من الحضر،ومن مستويات تعليمية واجتماعية واقتصادية مختلفة.180الريف و)

 .م2019يوويون مايو ىالفترة من شهر ىالعينة المختارة ف ىتم التطبيق ألدوات البحث عل :الحدود الزمنية -

ومنطقةة  عةين شةمسجامعةة و،محافظةة الشةرقية منطقة القومية والحسةينية بجامعة الزقازيق و ىتم التطبيق ف :الحدود الجغرافية -
 .جمهورية مصر العربيةالقاهرة فى محافظة بومصر الجديدة  مدينة نصر

  ً  : تصميم وبناء وتقنين أدوات الدراسةرابعا
      .األوليةاستمارة البيانات  -أ     :ىيل تكونت أدوات الدراسة الحالية مما

ى الشباب باألمن االجتماعى المتعلق بالتعارف وعاستبيان  -ج    . اب نحو الزواج عبر التعارف الرقمىاتجاهات الشباستبيان  -ب
 . بهدف الزواج الرقمى

 استمارة البيانات العامة: -أ
 : ىإمكانية تحديد خصائص العينة، واشتملت عل ىف معلومات تفيد ىتم إعدادها بهدف الحصول عل      

 من )الريف أم الحضر(.الشباب ليه إ ىنتمي ى: يقصد بها المجتمع الذ محل اإلقامة -1
 (.مطلق  -متزوج  -غير متزوج فئات) ثالثةإلى  اتم تقسيمه الحالة االجتماعية : - 2
عدم الثقة والغيرة،عدم الكفاءة المادية ،عةدم االهتمةام ومنها ) ة مطلق توضيح سبب الطالقطلب من الشباب ذات الحالة االجتماعيذكر أسباب الطالق : -3

ب، عةدم بنفسها، عدم االهتمام بى، مرضى بإعاقة جسدية، تذكر أهلى بالسوء فى مشاكلنا، إفشاء أسرار البيت لألهل و تةدخلهم، زواج صةالونات دون حة
  ة(.التفاهم والحوار بعصبية والعند معى، الخيان

 20وحتى أقل من  15)من التواصل معهم استطاعت الباحثة لذين للمبحوثين ا ىحسب الواقع الفعلفئات  ثالثةتم تقسيمه إلى  العمر: -4
 سنة( . 30وحتى  25من  -سنة 25وحتى أقل من  20من  -سنة

 كثر(.فأ 7من  -6: 5من -4: 3من -أفراد3)أقل من فئات  أربعة ىتم تقسيمه إل حجم األسرة: -5
 (.ة، بدون عملأعمال حر قطاع خاص، يفة، وظ حكومية يفةأربعة أنواع ) وظ ىتم تقسيمه إل نوع الوظيفة : -6
حاصةل علةى  -حاصةل علةى الشةهادة اإلعداديةة  -حاصل على الشهادة االبتدائيةة -جيد القراءة والكتابةيفئات)ال  تم تقسيمه إلى ستة :ىالمستوى التعليم -7

 حاصل على دراسات عليا(.  -ىحاصل على مؤهل جامع -وما يعادلها  الثانوية العامة
 .( جنية فأكثر 5000ة إلى جني 1500أقل من من فئات ) ستة ى: تم تقسيمه إللألسرة ىالدخل الشهر -8
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 ر سةن الةزواج ،)الخةوف مةن تةأخمةن متعةدد اختيةارات  سةتةعلةى  : واشةتملت لىزواجبهىدف ا ىالتعىارف الرقمى ذكر أسباب لجوء الشباب إلىى -9
 الخةارج ، قلةة التربيةة( ىاالستكشاف، لسةهولة التواصةل لسةفر أحةد الطةرفين فةقبل األهل، للتجربة وشروط الزواج من  ،التشدد فى ىالتفكك األسر

 .تذكر أخرىجابات إكما ترك لهم الفرصة لذكر 
بمعرفة األهةل ،شةخص  ىعبر التعارف الرقم)من متعدد  اختيارات أربعة: واشتملت على توضيح الطريقة المناسبة للزواج -10

كمةا تةرك  (التزويج،عبةر المعةارف أو االصةدقاءمنذ بداية الموضوع،عن طريق مكاتب مع األهل يتقدم و يقوم بالمقابلة الشخصية 
 إجابات أخرى تذكر.لهم الفرصة لذكر 

عن طريق مكاتى  التىزويج كطريقىة  أو ىالكشف عن أسباب عدم اختيار الشباب لطريقة الزواج عبر التعارف الرقم -11
التةي  التقاليةد، العادات والزواج  عدد) الخجل من مثل هذه الطريقة فىاختيارات من مت ستةواشتملت على  مناسبة للزواج:

، مضةيعة للوقت،قةد ، الخوف من نظرة المجتمةع، هةذه الطريقةة ينةتج عنهةا عالقةات فاشةلة الزواج ىتؤيد الطرق التقليدية ف
 .إجابات أخرى تذكركما ترك لهم الفرصة لذكر  (ة لتجنيد الشباب والشابات فى الجماعات اإلرهابيةيكون وسيل

 : الرقمىاتجاهات الشباب نحو الزواج عبر التعارف استبيان  -ب
ة ئجةه للتحقةق مةن صةح، واسةتخدمت نتا ىنوعيةة اتجاهةات الشةباب نحةو الةزواج عبةر التعةارف الرقمة لتحديدأعد هذا االستبيان   

تتعلق بموضوع البحث، ويتكون االستبيان من  ىطالع على البحوث والدراسات السابقة التولبناء االستبيان تم اإل، فروض الدراسة
 -موافةقعلى العبةارات بـة ) واإلجابةأن تكون مرتبطة بموضوع الدراسة ومحددة وواضحة،  تهاعند صياغ ىروع،  ( عبارة30)

  ( للعبارات سالبة االتجاه.3-2-1( للعبارات موجبة االتجاه، و)1-2-3تصل )(، على مقياس مغير موافق -محايد
 :  validity** حساب صدق االستبيان

يقيسه ولتحقيق ذلك تم عرض  ىويهدف إلى الحكم على مدى تمثيل االستبيان للهدف الذ صدق المحكمين: -أ
مجال إدارة المنزل  فىين ( محكم من األساتذة المتخصص13صورته األولية على عدد) فىاالستبيان 

 لموضوع االستبيانالحكم على مدى مناسبة كل عبارة  سعادتهمومجال العلوم التربوية، وطلب من  والمؤسسات
مقترحات، وتم حساب نسب االتفاق لدى المحكمين على كل عبارة من  ىوكذلك صياغة العبارات وإضافة أ

 %(.100% إلى93.5مين على العبارات بين)عبارات االستبيان فتراوحت نسب تكرار اتفاق المحك

ممن تنطبق عليهم نفس  شاب( 30حيث تم تطبيق االستبيان على عينة مكونة من) (:ىصدق محتوى االستبيان )االتساق الداخل -ب
ر التعارف اتجاهات الشباب نحو الزواج عب الستبيانالكلية  والدرجة عبارةشروط العينة األساسية، وتم حساب معامل االرتباط بين كل 

 (: 1ويوضح ذلك جدول )،  ىالرقم
 ومجموع درجات ىاتجاهات الشباب نحو الزواج عبر التعارف الرقممعامالت االرتباط بين عبارات استبيان ( 1جدول )

  . ككل االستبيان 
 ىاتجاهات الشباب نحو الزواج عبر التعارف الرقماستبيان عبارات 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 0.423 6 0.012 11 0.146 16 0.538 21 0.561 26 0.217 
2 0.255 7 0.656 12 0.724 17 0.601 22 0.055 27 0.016 
3 0.218 8 0.595 13 0.564 18 0.556 23 0.217 28 0.289 
4 0.010 9 0.576 14 0.216 19 0.069 24 0.362 29 0.275 
5 0.422 10 0.518 15 0.024 20 0.210 25 0.429 30 0.021 

 0.001كل القيم دالة عند 
التابعة  االستبيان ومجموع درجاتاالستبيان ( بين عبارات 0.001: وجود عالقات إرتباطية موجبة عند مستوى داللة )(1يتبين من جدول ) 

 قياس المتغيرات الخاصة به. فى، وهذا يدل على أن االستبيان صادق  (الزواج عبر التعارف الرقمى اب نحواتجاهات الشباستبيان )له 

 : reliability** حساب ثبات االستبيان 
و   Alpha-Cronbachاستخدام معادلة ألفا كرونباخ تم  ىاتجاهات الشباب نحو الزواج عبر التعارف الرقملحساب معامالت الثبات الستبيان  

 (:2ويوضح ذلك جدول ) ، Half-Split ار التجزئة النصفية لالستبياناختب
 .ىاتجاهات الشباب نحو الزواج عبر التعارف الرقماستبيان ثبات  معامالت( 2جدول)

 معامل الثبات 
 االستبيان

معامل 
 ألفا

 التجزئة النصفيةمعامالت 
 معادلة جتمان ناوبر سبيرمانمعادلة 

 0.855 0.872 0.945 .نحو الزواج عبر التعارف الرقمى اتجاهات الشباباستبيان 

 قيمة عالية الرقمىاتجاهات الشباب نحو الزواج عبر التعارف  أن قيمة معامل ألفا الستبيان(: 2يتضح من جدول )  
 -براون  التجزئة النصفية)معادلة سبيرمانأما قيمة معامالت ، ( مما تؤكد اتساق االستبيان للقياس0.945وتبلغ )
قيم عالية بالنسبة لهذا النوع من الثبات  ى( على الترتيب وه0.855 -0.872)بلغت لعبارات االستبيان جتمان( معادلة 

 لعبارات االستبيان.  ىوتدل على االتساق الداخل
رات (عبارة والعبا7( عبارة ، وبلغ عدد العبارات الموجبة)30صورته النهائية يتكون من ) فىوبذلك أصبح االستبيان  

( للعبارات 1-2-3على مقياس متصل )(، غير موافق -محايد -موافق)على العبارات بـ  واإلجابة(عبارة، 23السالبة)
( أمام إجابة ( للعبارات سالبة االتجاه ، وقد نصت تعليمات االستبيان بوضع عالمة )3-2-1موجبة االتجاه، و)
( درجة، 30)ىقل درجة هأ( درجة، و90)ىالمبحوث هيحصل عليها ة وبذلك تكون أعلى درجواحدة لكل عبارة، 

( سالبة  -محايدة   -موجبة )وهى تجاهات الا ة أنواع منإلى ثالث وعلى هذا األساس أمكن تقسيم درجات االستبيان

 :(3) جدولكما يوضحه للشباب نحو الزواج عبر التعارف الرقمى 
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أفراد عينة الدراسة من  تجاهاتوفقاً ال (موجب – محايد –سالب) أنواعتقسيم درجات االستبيان إلى ثالث ( 3جدول )
 .الشباب نحو الزواج عبر التعارف الرقمى

 البيان        
 االستبيان

 اتجاه سال 
بنسبة مئوية أقل 

 %50من

 اتجاه محايد
:  50من بنسبة مئوية
70% 

 اتجاه موج 
 أكبر بنسبة مئوية

 %70من
 درجة فأكثر 71 درجة 70:  50من  درجة 50أقل من  .الرقمى اتجاهات الشباب نحو الزواج عبر التعارف

وهى تجاهات الا من أنواعثالث  ىإل تم تصنيفهااتجاهات الشباب نحو الزواج عبر التعارف الرقمى ستبيان الالدرجة الكلية أن  (:3يتضح من جدول )
االستبيان ككل يتكون  (؛ حيثدرجة فأكثر 71اه موجب = درجة(، و)اتج 70:  50درجة(، و)اتجاه محايد = من  50)اتجاه سالب= أقل من 

 .درجة (90بمجموع درجات )عبارة (30)من
 :  بهدف الزواج ىالمتعلق بالتعارف الرقم ىالشباب باألمن االجتماع وعىاستبيان  -ج
واسةتخدمت نتائجةه  ، واجبهةدف الةز ىالمتعلةق بالتعةارف الرقمة ىالشباب باألمن االجتمةاع ىوع ىمستوأعد هذا االستبيان لتقييم  

تتعلةق بموضةوع البحةث،  ىطالع على البحةوث والدراسةات السةابقة التةلدراسة، ولبناء االستبيان تم اإلللتحقق من صحة فروض ا
ممارسةات الشةباب المتعلقةة  - ىمعلومات الشباب عةن األمةن االجتمةاع) محورين( عبارة، مقسمة على 30ويتكون االستبيان من )

عنةد صةياغة العبةارات أن تكةون مرتبطةة بموضةوع الدراسةة  ى، و قةد روعةة(عبةار15كل محور ) ى( بالتساوىعباألمن االجتما
بـة (، علومات الشباب عةن األمةن االجتمةاعىم)بالنسبة لمحور (غير موافق -محايد -موافقبـ )عليها  واإلجابة،  واضحة ومحددة و

ً -نعم) ( للعبةارات موجبةة 1-2-3،على مقيةاس متصةل )(المتعلقة باألمن االجتماعىالشباب بالنسبة لمحور )ممارسات  (نادراً -أحيانا
 ( للعبارات سالبة االتجاه. 3-2-1االتجاه، و)

 :  validity** حساب صدق االستبيان
صورته  فىيقيسه ولتحقيق ذلك تم عرض االستبيان  ىويهدف إلى الحكم على مدى تمثيل االستبيان للهدف الذ صدق المحكمين: -أ

ومجال العلوم التربوية،  مجال إدارة المنزل والمؤسسات فى( محكم من األساتذة المتخصصين 13) ة على عدداألولي
 ىوكذلك صياغة العبارات وإضافة أ االحكم على مدى مناسبة كل عبارة للمحور الخاص به سعادتهموطلب من 

االستبيان فتراوحت نسب تكرار اتفاق مقترحات، وتم حساب نسب االتفاق لدى المحكمين على كل عبارة من عبارات 
 %(.100% إلى 91.3المحكمين على العبارات بين)

ممن  شاب( 30حيث تم تطبيق االستبيان على عينة مكونة من) (:ىصدق محتوى االستبيان )االتساق الداخل  -ب
ويوضح ، التابعة له لية للمحورالك والدرجة عبارةنفس شروط العينة األساسية، وتم حساب معامل االرتباط بين كل  تنطبق عليهم
 (: 4ذلك جدول )

المتعلق  ىمن االجتماعالشباب باأل ىوعاستبيان  معامالت االرتباط بين عبارات كل محور من محاور( 4جدول )

 . التابعة له ومجموع درجات المحوراالثنين  بهدف الزواج ىبالتعارف الرقم
 ىباب المتعلقة باألمن االجتماعممارسات الش ىمعلومات الشباب عن األمن االجتماع

 م
معامل 
 االرتباط

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0.017 9 0.524 1 0.564 9 0.628 
2 0.092 10 0.368 2 0.705 10 0.500 
3 0.220 11 0.028 3 0.084 11 0.355 
4 0.784 12 0.130 4 0.019 12 0.692 
5 0.500 13 0.361 5 0.165 13 0.749 
6 0.355 14 0.351 6 0.387 14 0.431 
7 0.486 15 0.446 7 0.339 15 0.108 
8 0.427   8 0.209   

 0.001كل القيم دالة عند 

( بين عبارات كل محور ومجموع درجات المحور 0.001: وجود عالقات إرتباطية موجبة عند مستوى داللة )(4يتبين من جدول )

 فى، وهذا يدل على أن االستبيان صادق  بهدف الزواج ىالمتعلق بالتعارف الرقم وعى الشباب باألمن االجتماعىبيان التابعة له باست

 قياس المتغيرات الخاصة به.

 :  reliability** حساب ثبات االستبيان 

استخدام تم  الزواج بهدف ىالمتعلق بالتعارف الرقم ىوعى الشباب باألمن االجتماعلحساب معامالت الثبات الستبيان  

ويوضح ذلك جدول  ، Half-Split اختبار التجزئة النصفية لالستبيانو  Alpha-Cronbachمعادلة ألفا كرونباخ 

(5:) 
 .بهدف الزواج ى المتعلق بالتعارف الرقمىوعى الشباب باألمن االجتماعمعامالت ثبات استبيان  (5جدول)

 معامل الثبات        

  االستبيان
معامل 

 فاأل

 التجزئة النصفيةمعامالت 

 سبيرمانمعادلة 

 ناوبر

 معادلة جتمان

 0.801 0.876 0.854 .وعى الشباب باألمن االجتماعى المتعلق بالتعارف الرقمى بهدف الزواجاستبيان 

قيمة عالية  بهدف الزواج الرقمىالمتعلق بالتعارف  ىوعى الشباب باألمن االجتماعأن قيمة معامل ألفا الستبيان (: 5يتضح من جدول ) 

لعبارات ( معادلة جتمان -سبيرمان براون )معادلة التجزئة النصفية أما قيمة معامالت ، ( مما تؤكد اتساق االستبيان للقياس0.854وتبلغ )
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لعبارات  ىساق الداخلقيم عالية بالنسبة لهذا النوع من الثبات وتدل على االت ى( على الترتيب وه0.801 -0.876فتبلغ ) بمحوريهاالستبيان 

 االستبيان. 

ممارسةات الشةباب  - ىمعلومةات الشةباب عةن األمةن االجتمةاع)محورين( عبةارة شةملت 30صةورته النهائيةة يتكةون مةن ) فةىوبذلك أصبح االسةتبيان 

 -موافةقعليهةا بةـ ) واإلجابةة(عبةارة، 14(عبةارة والعبةارات السةالبة)16الموجبة)، وبلغ عدد العبارات  ةعبار (15كل محور ) (ىالمتعلقة باألمن االجتماع

ً -نعةمبةـ )(، ىالشباب عن األمن االجتمةاع معلومات)بالنسبة لمحور (غير موافق -محايد بالنسةبة لمحةور )ممارسةات الشةباب المتعلقةة بةاألمن  (نةادراً -أحيانةا

( أمةام وقد نصت تعليمات االستبيان بوضع عالمةة ) ،تجاه( للعبارات سالبة اال3-2-1) ( للعبارات موجبة االتجاه،1-2-3مقياس متصل ) على (ىاالجتماع

( درجةة، وعلةى هةذا األسةاس أمكةن تقسةيم 30)ىقل درجة هأ( درجة، و90)ىه يحصل عليها المبحوثة إجابة واحدة لكل عبارة، وبذلك تكون أعلى درج

كمةةا  مرتفةةع(-متوسةةط-وهةةى )مةةنخفض بهةةدف الةةزواج مةةىى المتعلةةق بالتعةةارف الرقللةةوعى بةةاألمن االجتمةةاعدرجةةات االسةةتبيان إلةةى ثةةالث مسةةتويات 

 (:6) جدوليوضحه 

أفراد لوعى وفقاً  مرتفع( –متوسط  –إلى ثالث مستويات )منخفض  بمحوريهتقسيم درجات االستبيان ( 6جدول )

 .  بهدف الزواج ىالمتعلق بالتعارف الرقم ىباألمن االجتماع الشبابمن  الدراسةعينة 
 البيان       

 الستبيانمحاور ا

 المنخفض ىالمستو
بنسبة مئوية أقل 

 %50من

 المتوسط ىالمستو
:  50من بنسبة مئوية
70% 

 المرتفع ىالمستو
أكبر  مئويةبنسبة 
 %70من

 درجة فأكثر 36 درجة 35:  25من  درجة 25أقل من  محور معلومات الشباب عن األمن االجتماعى.
 درجة فأكثر 36 درجة 35:  25من  درجة 25أقل من  ى.محور ممارسات الشباب المتعلقة باألمن االجتماع

وعى الشباب باألمن االجتماعى المتعلق 
 بالتعارف الرقمى بهدف الزواج.

 درجة فأكثر 71 درجة 70:  50من  درجة 50أقل من 

تعلةق بالتعةارف الرقمةى بهةدف وعةى الشةباب بةاألمن االجتمةاعى الماسةتبيان ب المحةورينمةن  محةوركةل الدرجة الكلية لأن  (:6يتضح من جدول )

درجةة(،و )مسةتوى  35:  25= مةن  متوسةطى مسةتوو)درجةة(،  25)مستوى مةنخفض= أقةل مةن  وهىثالث مستويات  ىإل تم تصنيفها الزواج

سةتبيان لالالدرجةة الكليةة ، أمةا درجةة (45بمجمةوع درجةات )عبةارة (15)مةن المحةورينكل محةور مةن يتكون  درجة فأكثر(؛ حيث 36مرتفع = 

درجةة(، و)مسةتوى  70:  50= مةن  متوسةطى مسةتودرجةة(،و)  50)مسةتوى مةنخفض= أقةل مةن  وهةىثةالث مسةتويات  ىإلة ككل تم تصنيفها

 .درجة (90بمجموع درجات )عبارة (30)مناالستبيان ككل يتكون  درجة فأكثر (؛ حيث 71مرتفع = 

 ً   : أسلوب جمع وتحليل البيانات خامسا

تم استيفاؤه بالمقابلة الشخصةية لمفةردات العينةة، وتةم  ىسة عن طريق استخدام االستبيان الذتم الحصول على بيانات الدرا

و عدم لعدم اكتمال تعبئتها أمارة است 15استمارة تم مراجعتها للتأكد من استيفائها بدقة، واستبعد  315استمارة، واستالم  320توزيع 

استمارة تم تفريغها على برنامج اكسل ومراجعتها بعد إدخالهةا  300د النهائي البيانات، وبذلك أصبح العد تعبئة ىف ينجدية المبحوث

 للتأكد من دقتها.

 ً  : المعامالت اإلحصائية المستخدمة سادسا

 Statistical Package for Social Sciences Programبيانات باسةتخدام برنةامج لل تم تحليل وإجراء المعالجة اإلحصائية

(Spss) البيانات وتفريغها على أوراق خاصة ومراجعتها بعةد إدخالهةا للحاسةب مةن أجةل ضةمان صةحة النتةائج ودقتهةا،  ، حيث تم ترميز

 :المستخدمةاألساليب اإلحصائية  ىوفيما يل

 لحساب صدق االستبيان.التابعة له حساب معامالت االرتباط بين عبارات كل محور ومجموع درجات المحور  -1

  التجزئة النصفية لحساب ثبات أدوات الدراسة. معامل ألفا كرونباخ، واختبار -2

 .على االستبيان وفقاً الستجابات عينة الدراسة من الشبابوالنسب المئوية  األعدادحساب  -3

بةةين اتجاهةةات الشةةباب نحةةو الةةزواج عبةةر التعةةارف باسةةتخدام معادلةةة بيرسةةون لتوضةةيح العالقةةة Correlation معةةامالت االرتبةةاط  -4

 .بمحوريه كما يدركه الشباب ىمن االجتماعباأل ىوبين الوع ىالرقم

بمحوريةه  ىمستوى وعةيهم بةاألمن االجتمةاع فىالشباب اتجاه واحد لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات  فى( ANOVAتحليل التباين) -5

حالةة وجةود فةروق تةم تطبيةق اختبةار ، وفةى لألسةرة" ىوالةدخل الشةهر ىالتعليم ىوفقاً لكًل من "العمر ونوع الوظيفة وعدد أفراد األسرة والمستو

Tukey  .لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات الدرجات 

 نتائج الدراسة الميدانية
 أوالً: وصف عينة الدراسة

 :(22 -7ويوضح ذلك الجداول  )، صدفيةوغرضيه بطريقة  متم اختياره شاب مصرى( 300بلغت ) ىوصف لعينة الدراسة الت ىفيما يل

 : محل اإلقامة  -1

 .لمحل اإلقامةلعينة الدراسة وفقاً  ىالتوزيع النسب( 7دول )ج

 النسبة العدد البيان م

 60.0 180 حضر 1

 40.0 120 ريف 2

 100 300 المجموع 
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نهم ،بينما النسبة األقل م%( من العينة الكلية 60نسبتهم) تأن النسبة األكبر من عينة الشباب يقيمون )بالحضر( حيث بلغ (:7يتبين من جدول )

 .من العينة الكلية %(40)نسبتهم  تيقيمون )بالريف( حيث بلغ

 : الحالة االجتماعية -2

 .للحالة االجتماعيةلعينة الدراسة وفقاً  ىالتوزيع النسب (8جدول )

 النسبة العدد البيان م

 28.3 85 غير متزوج 1

 65.3 196 متزوج   2

 6.3 19 مطلق 3

 100 300 المجموع 

 أن أعلى نسبة من الشباب بعينة الدراسة حالتهم االجتماعية )متزوج( حيث بلغت نسبتهم (:8يتبين من جدول )

%( من العينة 6.3%(من العينة الكلية، بينما أقل نسبة منهم حالتهم االجتماعية )مطلق( حيث بلغت نسبتهم )65.3)

 الكلية.

 : أسباب الطالق -3

 (19ألسباب الطالق)ن=وفقاً ذات الحالة االجتماعية مطلق من الشباب لعينة الدراسة  ىالنسب التوزيع( 9جدول )

 النسبة العدد البيان م النسبة العدد البيان  م

 100 19 .و تدخلهم سرار البيت لألهلأ إفشاء 6 63.2 12 عدم الثقة و الغيرة.  1

 68.4 13 تذكر أهلى بالسوء فى مشاكلنا. 7 42.1 8 عدم الكفاءة المادية. 2

 52.6 10 زواج صالونات دون حب. 8 78.9 15 ام بنفسها.عدم االهتم 3

 47.4 9 .والعند معى عدم التفاهم والحوار بعصبية 9 94.7 18 .عدم االهتمام بى 4

 5.3 1 .الخيانة 10 15.8 3 مرضى بإعاقة جسدية. 5

( حيث سرار البيت لألهل و تدخلهمأإفشاء ) ديهمذكروا أن من أسباب الطالق لأن أعلى نسبة من الشباب بعينة الدراسة  (:9يتبين من جدول )

حصلنا من  وبذلك،  %( من العينة الكلية5.3( حيث بلغت نسبتهم )الخيانة)ذكروا %(من العينة الكلية، بينما أقل نسبة منهم 100بلغت نسبتهم)

( على أن من أهم أسباب الطالق تدخل 2015أكدت دراسة  المجالى)  فلقد. خالل هذا الجدول على قائمة بأهم أسباب الطالق لدى الشباب

أن من أهم  Kutlar,et al (2018)وجدت دراسة ، الشك والغيرة،والجهل بالحياة الزوجية ومتطلباتها، كما  الحياة الزوجية ئونش األهل فى

 المسئولية عدم، التواصل لةق، الالمباالة، أن من أسباب الطالق الخداع Baynal(2019)دراسة أظهرت ،وأسباب الطالق المشكالت المادية

،و كشفت دراسة وعدم أخذ الوقت الكافى للتعارف الزواج السريعو،المشاكل النفسية،هموالدت مثل ةشريك على الحصول فى رغبة األزواج ،االقتصادية

Eslami ,et al (2018)  المادية،الفارق المرتفع فى  وبات، اإلجبار على الزواج، الخيانة،الصعالزوج أو الزوجة إدمانمن أهم أسباب الطالق أن

العمل للزوجة خارج المنزل،تقييد الحرية الشخصية،اختالفات فى طريقة ،العقم،عدم االحترام ،انةالعمر،قلة الرضا الجنسى،االختالف فى الدي

لشخصية للزوجة، االختالف التربية لألبناء، المرض الجسدى،عدم تواجد الحب المتبادل، عدم الثقة،بطالة الزوج،عدم الرضا عن السمات ا

 .فى المستوى التعليمى

 : العمر -4

 .للعمرلعينة الدراسة وفقاً  ىالتوزيع النسب( 10جدول )

 النسبة العدد البيان م

 8.0 24 .سنة 20ة وحتى أقل منسن 15من  1
 25.0 75 سنة.25ة وحتى أقل من سن 20ن م 2
 67.0 201 .سنة 30وحتى سنة  25من  3

 100 300 المجموع 

سنة( حيث بلغت  30حتي و 25)من مبعينة الدراسة أعماره الشبابأن أعلى نسبة من  (:10يتبين من جدول )

( حيث بلغت سنة 20سنة وحتى أقل من 15ن م) مبالعينة أعماره منهم%(من العينة الكلية، بينما أقل نسبة 67)تهمنسب

 %( من العينة الكلية.8) منسبته

 األسرة:  عدد أفراد -5

 .األسرة لعدد أفرادلعينة الدراسة وفقاً  ىالتوزيع النسب( 11جدول )

 النسبة العدد البيان م

 13.3 40 أفراد 3من أقل  1

 74.7 224 أفراد 5من أقل ىوحت 3ن م 2

 12.0 36 أفراد7من  أقل ىوحت 5من  3

 - - فأكثر 7من 4

 100 300 المجموع 
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أفراد( حيةث 5أقل من  ىوحت 3)من لهماألسرة أفراد  عددبعينة الدراسة  الشبابأن أعلى نسبة من  (:11يتبين من جدول )

 أفةراد(7مةن  وحتى أقل 5من ) لهمأفراد األسرة  عددبالعينة  منهم%( من العينة الكلية، بينما أقل نسبة 74.7)م بلغت نسبته

العينةة أن أقةل نسةبة مةن  رجةعيقةد مةن العينةة الكليةة ، والترتيةب  ىعلة( %صةفر، %12) مفأكثر( حيث بلغت نسبته7)منو

 لينحاصة نسةبة مةن العينةة  ىأن أعلة ىإلةفأكثر( 7)منو أفراد(7من  وحتى أقل 5من ) لهمأفراد األسرة  عددلشباب الكلية ل

متطلبةات الحيةاة كمةا أن  (،13بجىدول )النتةائج الوصةفية مةن %( كمةا يتضةح 52.7) ت نسةبتهمحيةث بلغة ىمؤهل عال ىعل

 تنظيم النسل. ىإل الشباب يلجئون جعلت الكثير مناالقتصادية 

 نوع الوظيفة:   -6

 لعينة الدراسة وفقاً لنوع الوظيفة. ىالتوزيع النسب( 12جدول )

 النسبة العدد البيان م

 41.7 125  حكومية وظيفة  1

 28.7 86 بالقطاع خاص وظيفة 2

 25.0 75 أعمال حرة 3

 4.7 14 بدون عمل 4

 100 300 المجموع 

%( من العينة الكلية، بينما نسبة 41.7أن أعلى نسبة من الشباب بعينة الدراسة يمتهنون )بوظائف حكومية( حيث بلغت نسبتهم) (:12) يتبين من جدول

 %( من العينة الكلية.4.7صغيرة منهم )بدون عمل( حيث بلغت نسبتهم )

 المستوى التعليمى: -7

 .ىتعليمال ىلعينة الدراسة وفقاً للمستو ىالتوزيع النسب( 13جدول )

 النسبة العدد البيان م

 1.3 4 اإلعداديةحاصل على الشهادة  1

 46.0 138 أو ما يعادلها حاصل على الثانوية العامة 2

 52.7 158 حاصل على مؤهل جامعي 3

 100 300 المجموع 

%(من العينة 52.7)مت نسبته( حيث بلغىمؤهل جامع ىعل لينبعينة الدراسة )حاص الشبابأن أعلى نسبة من  (:13يتبين من جدول )

 .%( من العينة الكلية1.3) نسبتهم( حيث بلغت حاصلين على الشهادة اإلعداديةبالعينة ) منهمالكلية، بينما أقل نسبة 

 لألسرة:  ىالدخل الشهر -8

 .لألسرة ىلعينة الدراسة وفقاً للدخل الشهر ىالتوزيع النسب( 14جدول )

 النسبة العدد فئات الدخل م

 2.0 6 جنية 1500 أقل من 1

 12.7 38 جنية 2000 وحتى أقل من 1500من 2

 41.3 124 جنية 3000 وحتى أقل من 2000من 3

 30.7 92 جنية 4000 وحتى أقل من 3000من 4

 10.3 31 جنية  5000 وحتى أقل من 4000من 5

 3.0 9 جنية فأكثر   5000 6

 100 300 المجموع 

 2000من الدخل) ةفئ فى مبعينة الدراسة أسره الشباب%( من 41.3ة وبلغت)أن أعلى نسب (:14يتبين من جدول )

 نسبتهمجنية( حيث بلغت  1500 أقل منالدخل) ةفئ فى مبالعينة أسره منهمجنية(، بينما أقل نسبة  3000 وحتى أقل من

 %( من العينة الكلية.2)

 : بهدف الزواج ىالتعارف الرقم ىأسباب لجوء الشباب إل -9

 .بهدف الزواج ىالتعارف الرقم ىألسباب لجوء الشباب إللعينة الدراسة وفقاً  ىلتوزيع النسبا( 15جدول )

 الترتي  النسبة العدد البيان م

 3 28.0 84 الخوف من تأخر سن الزواج . 1

 4 24.7 74 .ىالتفكك األسر 2

 1 70.0 210 شروط الزواج من قبل األهل. فىالتشدد  3

 5 3.3 10 للتجربة و االستكشاف. 4

 2 58.0 174 الخارج. فىلسهولة التواصل لسفر أحد الطرفين  5

 5 3.3 10 قلة التربية. 6

 6 1.7 5 تذكر. أخرى 7
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بهدف  ىالتعارف الرقم ىاختيارات وآراء الشباب وفقاً ألسباب لجوء الشباب إل فىالترتيب األول  ىعل حاز (:15يتبين من جدول )

 ىبينما حاز عل،الذين يؤيدون ذلك العينة الكلية من  %(70)تهم نسب تحيث بلغ (وط الزواج من قبل األهلشر فىالزواج اختيار)التشدد 

%( من العينة الكلية للشباب لكال االختيارين ، كما ذكر 3.3بنسبة ) و)قلة التربية( الترتيب األخير اختيارين هما)للتجربة واالستكشاف(

 .الشخصية الضعيفة للشاب ،والمرض النفسي لدى البعضومنها ات )أخرى تذكر( إجابللشباب  %( من العينة الكلية1.7)

 : الطريقة المناسبة للزواج -10

 . الطريقة المناسبة للزواج فىلرأى الشباب لعينة الدراسة وفقاً  ىالتوزيع النسب( 16جدول )

 البيان م

 حضر

 (180)ن=

 ريف

 (120)ن=

 النسبة العدد النسبة العدد

 30.0 36 55.0 99 بمعرفة األهل. ىف الرقمعبر التعار 1

 70.0 84 70.0 126 شخص يتقدم و يقوم بالمقابلة الشخصية مع األهل منذ بداية الموضوع . 2

 33.3 40 - - عن طريق مكاتب التزويج. 3

 33.3 40 69.4 125 عبر المعارف أو االصدقاء . 4

من وجهة )أن يتقدم الشخص و يقوم بالمقابلة الشخصية مع األهل منذ بداية الموضوع( اختيارحاز علي الترتيب األول  (:16يتبين من جدول )
الحضر أو الريف بكًل من عينة الشباب  نسب تالطريقة المناسبة للزواج حيث بلغ فى( الريفالحضر أو من بالعينة الكلية)سواء نظر الشباب 

بينما حاز اختيار )عن طريق مكاتب الزواج  ، -الزواج ىفيفضلون الطريقة التقليدية  ىأ -%( 70)الذين يؤيدون ذلك 
من ( %)صفرتهم نسب تحيث بلغمن الحضر للطريقة المناسبة للزواج اختيارات الشباب  فىالمرتبة األخيرة  ىعل (

 ىإليرجع قلة نسبة المؤيدين من الشباب بعينة الحضر لطريقة الزواج )عن طريق مكاتب الزواج (  وعينة الحضر 
هذه  -الزواج  فىتؤيد الطرق التقليدية  ىالتقاليد التوالعادات  -الترتيب )الخوف من نظرة المجتمع  ىعل ىه أسباب

الشباب والشابات  قد يكون وسيلة لتجنيد -الزواجالطريقة فى  هالخجل من مثل هذ -الطريقة ينتج عنها عالقات فاشلة 
عينة الشباب فى أما  ، النتائج الوصفية فى( 17جدول ) ائجنت ( وذلك يوضحهمضيعة للوقت -رهابيةفى الجماعات اإل

نسبتهم  تأقل نسبة تأييد من قبلهم فقد بلغ ىبمعرفة األهل(عل ىعبر التعارف الرقمالزواج حاز اختيار)ف الريفمن 
 ىمعبر التعارف الرق)لزواج لطريقة االريف  الشباب بعينة و يرجع قلة نسبة المؤيدين من الريف%( من عينة 30)

الطريقة فى  الخجل من مثل هذه -الترتيب )هذه الطريقة ينتج عنها عالقات فاشلة  ىعل ىأسباب ه ىإل (بمعرفة األهل
الشباب والشابات فى الجماعات  قد يكون وسيلة لتجنيد -مضيعة للوقت -الخوف من نظرة المجتمع  -الزواج 

النتائج  فى( 17جدول )نتائج ( وذلك يوضحه الزواج فىالتقليدية تؤيد الطرق  ىالتقاليد الريفية التو العادات -رهابيةاإل
 . للطريقة المناسبة للزواجأى إجابات )أخرى تذكر( بالحضر أو بالريف لم يذكر الشباب ، كما الوصفية

 ىالنمط الذى يفضله الشباب ف احيث حدد(2015الخضيرى ) و(2013محمد )كًل من و يتفق مع تلك النتيجة دراسة  
، كما المشروط بموافقة األهل وعن طريق األقارب ج وهو يجمع بين التعارف الشخصى وزواج الصالوناتالزوا

بينما تختلف تلك النتيجة  .ت نترنباب على الزواج عن طريق اإلالش عدم موافقة( 2015دراسة الخضيرى ) اكتشفت
حيث وجدوا أن  Rosenfeld( 2017و) ،(2015زكى ) ، Thomas &Rosenfeld( 2012مع دراسة كًل من )

عالقات الزوجية مقارنة بالزواج ال يترتب عليه تفكك للالشباب يفضلون الزواج عبر اإلنترنت وأوعزوا ذلك إلى أنه 
وأنه ال يوجد اختالفات بين جودة العالقات الناتجة عن الزواج عبر التعارف الرقمى و بين الناتجة عن الزواج التقليدى 
الرقمى مواقع التعارف، وبالتالى مواقع التواصل االجتماعى  ىالمعلومات عن الشريك المحتمل ف نتيجة لتوفرالتقليدى 

الذين  Bellou(2015)و Finkel , et al(2012)كًل من تلك النتيجة مع دراسة أيضاً كما تختلف التعارف من أجل الزواج ، ىلها دوراً كبيراً ف
  .تحسين فرص التطابق عبر اإلنترنت للمواصفات المطلوبة فى الشريكل ذلك نتيجةو وجدوا أن الشباب يفضلون الزواج عبر التعارف الرقمى

 :التزويج كطريقة مناسبة للزواج أو مكات  ىطريقة الزواج عبر التعارف الرقمالشباب لأسباب عدم اختيار  -11

بمعرفة األهل  ىطريقة الزواج عبر التعارف الرقمالشباب لألسباب عدم اختيار لعينة الدراسة وفقاً  ىالنسب التوزيع( 17جدول )

 .كطريقة مناسبة للزواجأو عن طريق مكاتب التزويج 

 البيان م

 حضر

 (180)ن=

 ريف

 (120)ن=

 النسبة العدد النسبة العدد

 66.7 80 27.8 50 .من مثل هذه الطريقة فى الزواج الخجل 1

 3.3 4 42.2 76 .التى تؤيد الطرق التقليدية فى الزواج العادات والتقاليد 2

 33.3 40 53.3 96 .الخوف من نظرة المجتمع 3

 100.0 120 35.0 63 هذه الطريقة ينتج عنها عالقات فاشلة 4

 33.3 40 17.2 31 .مضيعة للوقت 5

 33.3 40 21.1 38 قد يكون وسيلة لتجنيد الشباب والشابات فى الجماعات اإلرهابية. 6

بمعرفة األهل أو عن طريق  ىعبر التعارف الرقم)طريقة الزواج لالشباب بعض عدم اختيار  ىأدت إل ىاألسباب التأن  (:17يتبين من جدول ) 

هذه  -الزواج  فىتؤيد الطرق التقليدية  ىالتقاليد التوالعادات  -ب )الخوف من نظرة المجتمع على الترتي ىه كطريقة مناسبة للزواج( مكاتب التزويج 

مضيعة  -رهابية قد يكون وسيلة لتجنيد الشباب والشابات فى الجماعات اإل -لزواجالطريقة فى ا الخجل من مثل هذه -عالقات فاشلة الطريقة ينتج عنها 

 % ،21.1 ،%27.8%، 35%، 42.2%، 53.3نسب الشباب بكل اختيار أو سبب ) تمن الحضر حيث بلغبالنسبة لعينة الشباب  ( وذلكللوقت
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الخجل من مثل  -)هذه الطريقة ينتج عنها عالقات فاشلة  ى، بينما بالنسبة لعينة الشباب من الريف فاختلف ترتيب األسباب وهعلى الترتيب (17.2%

لعادات ا -رهابيةالشباب والشابات فى الجماعات اإل قد يكون وسيلة لتجنيد -مضيعة للوقت -تمع الخوف من نظرة المج -هذه الطريقة فى الزواج 

كما لم يذكر الترتيب ،  ىعل %(3.3%، 33.3%، 33.3 %،33.3%، 66.7%، 100) الزواج( بنسب فىتؤيد الطرق التقليدية  ىالتقاليد الريفية التو

 سابقاً. من االختيارين المذكورين ىلعدم اختيار أر( أى اسباب )أخرى تذكبالحضر أو بالريف الشباب 
من قبل ذين رصدوا أن من أهم دوافع استخدام مواقع الزواج ال( 2014وعلى ) Ramirez, et al(2014)و تتفق تلك النتيجة مع دراسة كًل من 

 Mahmood&Rathore(  (2016كًل من مع دراسة ، كما تتفقال ينتج عنها عالقات ناجحةأنه  ىكما توصلوا إلوتضييع الوقت التسلية الشباب 
أن  حيث توصلوا إلى (2018وعبد الخالق ) ، Conway (2017)، ( 2016)ىسالطنية وحميد (،2016الوادعى)،

وتدفقهم للنزوح لما من قبل جماعات متطرفة عبر التالعب باألفكار التعارف الرقمى سهل استقطاب الشباب والشابات 
 (،2015شريف) (،2013) المحسن منكًل  قد أكدت دراسةرهابية، فإسوريا للقيام بعمليات  يسمى جهاد النكاح فى

تأثير إلى أنه يوجد Obono (2018) &  Ezeو ،(2018)ىمليان،(2018)ى،الغامد(2016إبراهيم) (،2015الشريف)
، كما أشارت  ىالسياس ىوتوجيه تشكيل الرأ ىالسياس ىالوع ىعل الرقمى ىاالجتماع ومواقع التواصل لتطبيقاتكبير 

إلى تأثير ( 2018وعليان وطه)،( 2018(، الداغر)2017(، نوشى والربيعى)2016قناوى) ،(2014)ىدراسة السدير
اعتناق معتقدات  ىتؤثر عل كما، ىواالقتصاد ىوالسياس ىواالجتماع ىاألمن الفكر ىالتواصل االجتماعى الرقمى عل
أنه ال خلصت إلى  ىالت( 2017دراسة أبو الفتوح وكامل ) ختلفت تلك النتيجة مع بينما ا جديدة مما يهدد األمن القومى. 

كما اختلفت تلك النتيجة مع ، يوجد تأثير الستخدام شبكات التواصل االجتماعى على المعارف السياسية لدى الشباب
 ،Bellou(2015) (،2015، زكى )Finkel, et al (2012) ( ،2012 )Thomas &Rosenfeldدراسة كًل من

حيث وجدوا أن الشباب يفضلون الزواج عبر اإلنترنت وأوعزوا ذلك إلى أنه ال يترتب عليه  Rosenfeld( 2017و)
قليدى وأنه ال يوجد اختالفات بين جودة العالقات الناتجة عن الزواج عبر تفكك للعالقات الزوجية مقارنة بالزواج الت

 مواقع التعارف. ىالتعارف الرقمى وبين الناتجة عن الزواج التقليدى نتيجة لتوفر المعلومات عن الشريك المحتمل ف

 :ىاتجاهات الشباب نحو الزواج عبر التعارف الرقماستبيان  لعبارات ىالتوزيع النسب -12

 نحو الزواج عبر التعارف الرقمى الشباب اتجاهاتالستجابات الشباب على استبيان وفقاً  التوزيع النسبى( 18جدول )

 .(300)ن=

 العبارات م

ه 
جا
ات

رة
با
لع
ا

 

 غيرموافق محايد موافق

 % العدد % العدد % العدد

1 
سن مشكلة تأخر  ىقبل الزواج بمعرفة األهل للقضاء عل أؤيد فكرة التعارف الرقمى

 الزواج.
+ 158 52.7 109 36.3 33 11.0 

2 
الفتيات و  ىبهدف الزواج معظمة عمليات نصب عل ىقناعة أن التعارف الرقم ىلد

 الفتيان.
- 185 61.7 56 18.6 59 19.7 

3 
قبل الزواج إهانة لكرامة الفتاة وتقليل من شأنها حيث يستهتر بها  ىأعزز فكرة أن التعارف الرقم

 الشباب .
- 60 20.0 177 59.0 63 21.0 

4 
عالقات فاشلة لن تكتمل  فىقبل الزواج حيث أنه هدر للوقت  ىانتقد فكرة التعارف الرقم

 بالزواج.
- 114 38.0 142 47.3 44 14.7 

 10.3 31 63.0 189 26.7 80 - قبل الزواج كأسلوب يتعارض مع العادات و التقاليد. ىالتعارف الرقم ىاعترض عل 5

 13.3 40 35.4 106 51.3 154 - قبل الزواج ألنه يكون زواج الهدف منه الماديات . ىالتعارف الرقمأقلق من  6

7 
أشك أن فكرة التعارف الرقمى قبل الزواج وسيلة يتجمل فيها الطرفين أمام بعضهما البعض من خالل تقديم 

 معلومات وهمية.
- 134 44.7 115 38.3 51 17.0 

 11.7 35 27.3 82 61.0 183 - .يث يكون عالقات فاشلة بعد الزواجلرقمى قبل الزواج حأنفر من فكرة التعارف ا 8

 41.0 123 22.7 68 36.3 109 - أمتعض ممن أسمع عنهم أنهم تزوجوا عن طريق التعارف الرقمى قبل الزواج. 9

 27.3 82 40.0 120 32.7 98 + معجب بوسيلة التعارف الرقمى للزواج بمعرفة األهل كوسيلة حديثة و متطورة . 10

11 
أحب وسيلة التعارف الرقمى بهدف الزواج بمعرفة األهل حيث يعتبر بديل مناسب عن الوسائل التقليدية يقود لتزويج 

 الشباب.
+ 86 28.7 92 30.6 122 40.7 

12 
مجتمع السالبة خاصة أميل لفكرة أن التعارف الرقمى قبل الزواج بمعرفة األهل يعتبر سبب لوقاية الشباب من نظرة ال

 بالنسبة للفتيات.
+ 107 35.7 33 11.0 160 53.3 

 32.7 98 39.6 119 27.7 83 - أكرة فكرة التعارف الرقمى قبل الزواج ألنه يتسبب فى زيادة معدالت الطالق بين الشباب. 13

 21.3 64 48.0 144 30.7 92 - أنزعج من اللجوء للتعارف الرقمى للزواج حيث ان أسبابه غير مقنعة. 14

15 
أتوقع أن التعارف الرقمى قبل الزواج وسيلة يمكن من خاللها التسبب فى فضائح 

 للعائالت.
- 111 37.0 134 44.7 55 18.3 

 15.0 45 41.7 125 43.3 130 - أخجل ممن حولي أن اتزوج عبر التعارف الرقمى . 16

17 
جون عبر التعارف الرقمى غير لذين يتزوللشباب ا لدى اعتقاد أن الشكل االجتماعى

 مستحب مجتمعياَ.
- 140 46.7 135 45.0 25 8.3 

 29.3 88 21.4 64 49.3 148 - مقتنع أن التعارف الرقمى بهدف الزواج شكل من أشكال االنفتاح األخالقي الزائد. 18

 13.3 40 32.7 98 54.0 162 - اشعر أن التعارف الرقمى بهدف الزواج تقليد سيئ للمجتمعات الغربية. 19

20 
لدى قناعة أن لجوء الشباب للتعارف الرقمى بهدف الزواج يدل على عدم قرب الوالدين 

 منهما.
- 202 67.3 78 26.0 20 6.7 

21 
أدعو للتعارف الرقمى بهدف الزواج بمعرفة األهل حيث يستطيع التوفيق بين اثنين ويكون التفاهم سهل 

 بينهما بعد الزواج.
+ 148 49.3 119 39.7 33 11.0 

 20.0 60 34.7 104 45.3 136 - أكذب أن العالقات المبنية على الزواج عبر التعارف الرقمى مستمرة . 22
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ا العبارات م ت ج ا ه ا  ل ع ب ا ر ة
 

 غيرموافق محايد موافق

23 
لذين يتزوجون بوسيلة التعارف الرقمى بهدف نظرة المجتمع المتدنية للشباب ا يقلقنى

 الزواج.
- 136 45.3 73 24.4 91 30.3 

 33.0 99 8.0 24 59.0 177 - بهدف الزواج وسيلة تسبب الكثير من الفضائح للشباب.أعتقد أن التعارف الرقمى  24

25 
أفضل طريقة التعارف الرقمى بهدف الزواج بمعرفة األهل كوسيلة لزواج 

 المغتربين.
+ 62 20.7 137 45.6 101 33.7 

 21.7 65 37.3 112 41.0 123 - اتخوف على كسر خاطرى نتيجة الستخدم وسيلة التعارف الرقمى بهدف الزواج. 26

27 
اتضايق من فكرة الزواج عبر التعارف الرقمى حيث أن المعلومات عن الطرف األخر غير 

 واضحة وغير كاملة .
- 87 29.0 156 52.0 57 19.0 

28 
أنزعج من فكرة الزواج عبر التعارف الرقمى حيث أنها وسيلة تجعل الشباب يتمردون على 

 والديهم.
- 104 34.7 138 46.0 58 19.3 

29 
مقززة فكرة الزواج عبر التعارف الرقمى حيث يدخل الشباب فى محادثات تافهة و 

 تضييع للوقت.
- 81 27.0 148 49.3 71 23.7 

 13.3 40 32.7 98 54.0 162 + استنكر فكرة أن التعارف الرقمى بهدف الزواج بمعرفة األهل إهدار لقيم المجتمع. 30

ذات االتجاه ( عدم قرب الوالدين منهما ىبهدف الزواج يدل عل ىقناعة أن لجوء الشباب للتعارف الرقم ىلد)عبارة زت اح (:18يتبين من جدول )
من العينة %( 67.3الموافقين عليها ) ةنسب تحيث بلغمن حيث االتفاق عليها لشباب بالعينة من قبل ااالتجاه السالب  فىنسبة  ىأعل ىعلالسالب 
 ىأعل ىذات االتجاه الموجب عل (بهدف الزواج بمعرفة األهل إهدار لقيم المجتمع ىاستنكر فكرة أن التعارف الرقمحازت العبارة ) ، بينماالكلية 
 .من العينة الكلية %(54الموافقين عليها ) ةنسب تاالتجاه الموجب من قبل الشباب بالعينة من حيث االتفاق عليها حيث بلغ فىنسبة 

 . ىاتجاهات الشباب نحو الزواج عبر التعارف الرقملعينة الدراسة وفقاً لنوع  ىالنسبالتوزيع ( 19جدول )

 البيان

 نوع االتجاه

 ىنحو الزواج عبر التعارف الرقم االتجاه

 % العدد

 24.3 73 الشباب ذات االتجاه الموجب

 36.7 110 الشباب ذات االتجاه المحايد

 39.0 117 الشباب ذات االتجاه السالب

 100 300 الجماليا

سالبة نحو الزواج عبر التعارف  م%( من العينة الكلية اتجاهاته39بعينة الدراسة وبلغت) الشبابمن أن أعلى نسبة  (:19يتبين من جدول )
،و قد كليةمن العينة ال %(24.3بينما أقل نسبة من الشباب اتجاهاتهم موجبة نحو الزواج عبر التعارف الرقمى حيث بلغت نسبتهم )، الرقمى

أن معظم الشباب بالعينة يفضلون طريقة الزواج ـب )أن يتقدم الشخص و يقوم بالمقابلة الشخصية  ىفسرت الباحثة تلك النتيجة وأرجعتها إل
بكًل من عينة الشباب %( 70نسبة الشباب ) تبالنتائج الوصفية حيث بلغ (16جدول ) وضحه نتائجأذلك و (مع األهل منذ بداية الموضوع

كطريقة  بمعرفة األهل(  ىالزواج عبر التعارف الرقم)الشباب ـل أسباب عدم اختيار كما أن ،  الذين يؤيدون ذلكالحضر أو الريف  من
هذه الطريقة  -الزواج  تؤيد الطرق التقليدية فى ىالعادات والتقاليد الت -)الخوف من نظرة المجتمع على الترتيب مناسبة للزواج وهى 

الشباب والشابات فى الجماعات  قد يكون وسيلة لتجنيد -الخجل من مثل هذه الطريقة فى الزواج -ينتج عنها عالقات فاشلة 
هذه )وذلك بالنسبة لعينة الشباب من الحضر ، بينما بالنسبة لعينة الشباب من الريف فاختلف ترتيب األسباب وهى  مضيعة للوقت( -رهابية اإل

قد يكون  -مضيعة للوقت -الخوف من نظرة المجتمع  -الخجل من مثل هذه الطريقة فى الزواج  -الطريقة ينتج عنها عالقات فاشلة 
و ذلك تؤيد الطرق التقليدية فى الزواج( ىالعادات والتقاليد الريفية الت -رهابيةالشباب والشابات فى الجماعات اإل وسيلة لتجنيد

قناعة أن لجوء الشباب  ىلدأنه حازت عبارة ) بالنتائج الوصفية (18جدول ) نتائج تبين من،كما  بالنتائج الوصفية (17)جدول نتائج أوضحه 
%( من 67.3و بلغت )بالعينة الكلية ( على أعلى نسبة اتفاق من قبل الشباب عدم قرب الوالدين منهما ىبهدف الزواج يدل عل ىللتعارف الرقم

يمكن أن يؤدى إلى  الزواجأنه حازت العبارة )أجزم أن التواصل االجتماعى الرقمى بهدف بالنتائج الوصفية  (20جدول )من نتائج و تبين العينة الكلية،
دليل قوى على  يعد ذلكمما سبق %(،و52.3الكلية وبلغت ) جرائم االستدراج بهدف القتل أو السرقة( على أعلى نسبة موافقة من قبل الشباب بالعينة

 .عارف الرقمى بهدف الزواجتاالتجاهات السالبة لمعظم الشباب نحو الذلك مما يفسر اع الشباب بالتعارف الرقمى بهدف الزواج، عدم اقتن

%( من العينة الكلية اتجاهاتهم سالبة نحو الزواج عبر 39من الشباب بعينة الدراسة وبلغت)أن أعلى نسبة نستخلص مما سبق 

%( من 24.3من الشباب اتجاهاتهم موجبة نحو الزواج عبر التعارف الرقمى حيث بلغت نسبتهم )بينما أقل نسبة  التعارف الرقمى

 العينة الكلية. 

 :بهدف الزواج ىالمتعلق بالتعارف الرقم ىالشباب باألمن االجتماع ىوع استبيان لعبارات ىالتوزيع النسب -13

 :علومات الشباب عن األمن االجتماعىمحور م -أ

ً سبى التوزيع الن( 20جدول )  .(300)ن= ىمحور معلومات الشباب عن األمن االجتماعالستجابات الشباب على  وفقا

 العبارات م

ه 
جا
ات

رة
با
لع
ا

 

 غير موافق محايد  موافق

 % العدد % العدد % العدد

1 
بين الشباب والشابات يحتوي  الزواجبهدف  ىالرقم أعلم أن التواصل االجتماعى

 ين الطرفين.تناول معلومات كلها حقيقية ب
- 97 32.3 194 64.7 9 3.0 

2 
أدرك أننا نستطيع االستفادة من الثقافات األخرى من خالل التواصل االجتماعى الرقمى بهدف 

 .الزواج
+ 109 36.3 146 48.7 45 15.0 

3 
قد يكون وسيلة لتجنيد الزواج أعرف أن التواصل االجتماعى الرقمى بهدف 

 ات اإلرهابية بحجة جهاد النكاح.  الشباب أو الشابات فى الجماع
+ 78 26.0 195 65.0 27 9.0 

 38.3 115 38.0 114 23.7 71 + ىالتعرف عل ىال يمكن أن يؤدىالزواج علم أن التواصل االجتماعى الرقمى بهدف  ىلد 4



 

 
Journal of Specific Education and Technology (Scientific and Applied Research) - Issued by Faculty of Specific Education -  Kafrelsheikh University– Egypt   

 353 

ج العبارات م
ات

ه 
ا

عب
ال

رة
ا

 

 غير موافق محايد  موافق

 شخصيات وهمية .

5 
قد يكون وسيلة لمعرفة الزواج أن التواصل االجتماعى الرقمى بهدف  ىأدر

 ت عن الشخص واستخدامها ضده كنوع من التجسس. معلوما
+ 100 33.3 142 47.4 58 19.3 

6 
وسيلة لالحتيال و االبتزاز الزواج يمكن أن يكون معلومة أن التواصل االجتماعى الرقمى بهدف  ىلد

 ى.المال
+ 79 26.3 96 32.0 125 41.7 

7 
وبين احتمالية واج الزبهدف  ىالرقم ىتواصل االجتماعتواجد عالقة بين ال ىأنف

 اجترار أو نقل معلومات عن الوطن بما يضر أمن البالد .
- 50 16.7 108 36.0 142 47.3 

8 
نماذج لرجال أو  يعرض للتعرف على أدرك أن التواصل االجتماعى الرقمى

 فتيات سيئات.
+ 102 34.0 129 43.0 69 23.0 

9 
التعرض لسرقة المعلومات  لىيمكن أن يؤدي إ أعلم أن التواصل االجتماعى الرقمى

 الشخصية.
+ 115 38.3 145 48.4 40 13.3 

10 
البحث  فىإضاعة الوقت والجهد  ىيعمل علالزواج بهدف  ىالرقم ىأنكر مسألة أن التواصل االجتماع

 .اآلخرين.عن 
- 111 37.0 130 43.3 59 19.7 

11 
لم النفسي نتيجة للتعارف غير األ إلىالزواج التواصل االجتماعى الرقمى بهدف  يمكن أن يؤدى

 المناسب .
+ 106 35.3 170 56.7 24 8.0 

12 
قيام عالقات غير   يمكن أن يؤدى إلىالزواج علمت أن التواصل االجتماعى الرقمى بهدف 

 مشروعة.
+ 129 43.0 130 43.3 41 13.7 

13 
وبين الزواج بهدف  ىالرقم ىأؤكد عدم وجود عالقة بين  التواصل االجتماع

 انتشار األمراض النفسية كالعادة السرية واالنطواء والشذوذ...الخ.
- 140 46.7 110 36.6 50 16.7 

14 
جرائم االستدراج بهدف القتل أو  يمكن أن يؤدى إلىالزواج أجزم أن التواصل االجتماعى الرقمى بهدف 

 السرقة.
+ 157 52.3 80 26.7 63 21.0 

15 
صحة الفرد البدنية كاآلالم الظهر والرقبة والذراع  لمدة طويلة يؤثر على مىاستبعد أن القيام بالتعارف الرق

 والعين واألذن. 
- 161 53.7 40 13.3 99 33.0 

جرائم االستدراج بهدف القتل أو السرقة( ى إل ىيمكن أن يؤد الزواجبهدف  ىالرقم ى)أجزم أن التواصل االجتماعحازت العبارة  (:20يتبين من جدول )
الموافقين  ةنسب تحيث بلغبالنسبة لمحور)معلومات الشباب عن األمن االجتماعى( التجاه على أعلى نسبة موافقة من قبل الشباب بالعينة موجبة ا

والعين  صحة الفرد البدنية كاآلالم الظهر والرقبة والذراع ىلمدة طويلة يؤثر عل لتعارف الرقمىأن القيام با)استبعد بينما حازت العبارة، %(52.3عليها)
 .%(53.7الموافقين عليها) ةنسب تاالتجاه على أعلى نسبة موافقة من قبل الشباب بالعينة حيث بلغ واألذن( سالبة

نترنت وارتكاب عالقة بين نظام اإل ذين وجدواال( 2015و منتصر)Keipi& Oksanen (2014) وتتفق تلك النتيجة مع دراسة كًل من 
،  (2013العبد الكريم ) ، ,et al (2013)  Walshكًل من  الحالى ، كما تتفق مع دراسة ىكنولوجالجرائم نتيجة لطبيعة التطور الت

انتشار المشكالت  ىأدت إل ىالرقمى من أهم العوامل الت صل االجتماعىلذين أوضحوا أن استخدام التواا(2017وسالف) ،(2017)ىحم
ضايا المرتبطة بالوعى األمنى التى لذين توصلوا إلى أن من أهم القا (2017وأيضاً تتفق مع دراسة حامد وآخرون)، والجرائمالسلوكية 

مقاوسى وآخرون تتفق مع دراسة كًل من و، واالجتماعيةالسياسية القضايا األمنية  ىنترنت هيتعرض لها األبناء عبر اإل
الرقمى أدى إلى ظهور  ( التى أشارت إلى أن التواصل االجتماعى2017(، وكسيرة)2013، درويش )(2012)حسين،(2010)

( 2018) ىالنوب و Satpathy&Ganth (2015)دراسة كًل منبينما تختلف تلك النتيجة مع ،الممارسات غير األخالقية وغير القانونية
 .صحية العلى  أن التعارف الرقمى خلف العديد من المشكالت ومنها  لذين أكدواا

 :ىمحور ممارسات الشباب المتعلقة باألمن االجتماع -ب

ً التوزيع النسبى ( 21جدول )  (.300)ن= ىممارسات الشباب المتعلقة باألمن االجتماع الستجابات الشباب على محور وفقا

 العبارات م

ه 
جا
ات

رة
با
لع
ا

 

ً  نعم   نادراً  أحيانا

 % العدد % العدد % العدد

 25.3 76 23.7 71 51.0 153 + عن طريق التعارف الرقمى. واء شاب أو فتاه يريد التواصل معىغريب س أحظر أى 1

 22.3 67 28.0 84 49.7 149 + 0يتم تناولها عبر التعارف الرقمى مع الطرف األخر. ىصدق المعلومات الت ىتحرأ 2

3 
مجال للشك فى الطرف األخر عند التعارف  ىمعلومات عن ممتلكات األسرة وال أضع أ ى بأىدلأ

 الرقمى.
- 141 47.0 132 44.0 27 9.0 

 9.0 27 62.3 187 28.7 86 - الشخصية عبر التعارف الرقمى . م بطرح مشاكلىأقو 4

 7.0 21 91.7 275 1.3 4 - الطبيعة لتوفير المال و الوقت . عن التعارف علىأفضل الجلوس للتعارف الرقمى  5

 53.3 160 12.4 37 34.3 103 + عند قيامى بالتعارف الرقمى  . استخدم حسابي الشخصي باسمى 6

 50.7 152 15.0 45 34.3 103 - أثناء التعارف الرقمى . مع أى شخص أتحدث عن السياسة  7

8 
ً عل ىأسمح أن يتابعن التواصل االجتماعى  مواقع أو تطبيقات ىأشخاص ال أعلم عنهم شيئا

 الرقمية .
- 63 21.0 161 53.7 76 25.3 

 34.7 104 31.6 95 33.7 101 - شخص للقيام بالتعارف الرقمى. ىأقبل الصداقة آل 9

 23.7 71 56.0 168 20.3 61 + شخص. مع اى أغلق الفيديو و الصوت حين القيام بالتعارف الرقمى 10

11 
التواصل االجتماعى مواقع أو تطبيقات الشخصية عبر  ىو مواقف حيات أقوم بعرض صورى

 الرقمية .
- 239 79.7 25 8.3 36 12.0 

 18.0 54 7.0 21 75.0 225 +أقضية مع  ىالكمبيوتر والوقت الذ أو أى شيء أقوم به على للتعارف الرقمىأوازن بين الوقت المستخدم  12
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ا العبارات م ت ج ا ه ا  ل ع ب ا ر ً  نعم  ة  نادراً  أحيانا

 .ىاسرت

 5.7 17 40.3 121 54.0 162 + أثناء التعارف الرقمى مع الطرف األخر. ىالمال امتنع عن البوح بأى معلومات عن ادخارى 13

14 
مع الطرف األخر بعد انتهاء التحدث عبر التعارف  السابقة لى ى الدردشاتالع علاعادة  اإلط وقت فى أقضى

 . الرقمى
- 194 64.7 90 30.0 16 5.3 

 22.7 68 18.0 54 59.3 178 - اجامل من أقوم بالتعارف الرقمى معهم فى آرائهم السياسية . 15

أقضية مع  أى شيء أقوم به على الكمبيوتر والوقت الذى قت المستخدم للتعارف الرقمى أو)أوازن بين الوحازت العبارة  (:21يتبين من جدول )

حيث  بالنسبة لمحور)ممارسات الشباب المتعلقة باألمن االجتماعى(اسرتى( ذات االتجاه الموجب على أعلى نسبة موافقة من قبل الشباب بالعينة 

التواصل  مواقع أو تطبيقاتالشخصية عبر  ىياتو مواقف ح ى%(، بينما حازت العبارة )أقوم بعرض صور75نسبة الموافقين عليها) تبلغ

 %(.79.7نسبة الموافقين عليها ) تالرقمية ( سالبة االتجاه على أعلى نسبة موافقة من قبل الشباب بالعينة حيث بلغ ىاالجتماع
وعبد  ،(2018ان وطه)( ،علي2018(، الداغر)2017(، نوشى والربيعى)2017( ، سالف)2017) ىحم و تتفق تلك النتيجة مع دراسة كًل من

ً أكثر الشباب أن  وجدوالذين ا ( 2018الخالق) بينما تختلف صية عبر مواقع التواصل االجتماعى، بتداول الصور وعرض مواقف الحياة الشخ اهتماما
لذين أكدوا ا( 2018(،والنوبى)2016،أحمد) Satpathy&Ganth (2015) ،(2014( ، مراكشي)2014آل سعود)تلك النتيجة مع دراسة كًل من 

 والهروب،ءواالنطوا اعيةماالجت العزلةنترنت ومنها ستخدام شبكة اإلنتيجة للتعارف الرقمى وااجتماعية ونفسية أن معظم الشباب يحدث لهم مشكالت 
 .األسرة عم االندماج وعدم الواقعية الحياة نم

 بهدف الزواج. ىالمتعلق بالتعارف الرقم ىجتماعباألمن اال ىالوع ىلعينة الدراسة وفقاً لمستو ىالتوزيع النسب( 22جدول )

 البيان    
 

 المستوى

محور معلومات الشباب 

 ىعن األمن االجتماع

محور ممارسات الشباب 

 ىالمتعلقة باألمن االجتماع

ى المتعلق باألمن االجتماع ىالوع

 بهدف الزواج بالتعارف الرقمى

 % العدد % العدد % العدد

 30.0 90 34.3 103 26.0 78 مستوى منخفض

 39.0 117 35.0 105 42.7 128 مستوى متوسط

 31.0 93 30.7 92 31.3 94 مستوى مرتفع

 100 300 100 300 100 300 االجمالي

مستوى المتوسط وذلك بكًل من )محور ال فىأعلى نسبة من الشباب بالعينة الكلية للدراسة أن  (:22يتبين من جدول )
باألمن ( والوعى الشباب المتعلقة باألمن االجتماعىمحور ممارسات  - االجتماعىعلومات الشباب عن األمن م

 ى%( عل39% ، 35% ، 42.7عموماً حيث بلغت النسب ) بهدف الزواج ىالمتعلق بالتعارف الرقم االجتماعى
تعلق بالتعارف الم ىمستوى الوعى المتوسط باألمن االجتماع ىالشباب بعينة الدراسة ف أغلبأن  يعنى؛ بما الترتيب 

 بهدف الزواج بمحوريه.  ىالرقم

 ىالمتعلق بالتعارف الرقم ىمستوى الوعى المتوسط باألمن االجتماع ىفمن الشباب بعينة الدراسة أن أعلى نسبة نستخلص مما سبق 

  بمحوريه. بهدف الزواج

 ضوء فروض الدراسة ىثانياً: النتائج ف
 نتائج الفرض األول :  -1

باألمن  ىوبين الوعى د عالقة ارتباطية بين اتجاهات الشباب نحو الزواج عبر التعارف الرقمتوج) ىينص الفرض عل

(، وللتحقق من صحة الفرض إحصائيا تم حساب معامالت االرتباط باستخدام معادلة بمحوريه كما يدركه الشباب ىاالجتماع

، بمحوريه كما يدركه الشباب ىباألمن االجتماع ىوبين الوع ىاتجاهات الشباب نحو الزواج عبر التعارف الرقمبيرسون بين 

 -(:23ويوضح ذلك جدول )

 ىباألمن االجتماع ىوبين الوع ىاتجاهات الشباب نحو الزواج عبر التعارف الرقممعامالت االرتباط بين (: 23جدول )

 (.300)ن=  بمحوريه كما يدركه الشباب

 المتغيرات
محور معلومات الشباب 

 ىعن األمن االجتماع

محور ممارسات الشباب 

 ىالمتعلقة باألمن االجتماع

المتعلق  ىباألمن االجتماع ىالوع

 بهدف الزواج ىبالتعارف الرقم

الشباب نحو الزواج اتجاهات 
ىعبر التعارف الرقم  

*** 
- 0.343 

** 
- 0.163 

*** 
- 0.033 

   0.001* دال عند مستوى ** 0.01دال عند  **
بةاألمن  ىالةوعوبةين كةًل مةن محةاور  ىالشةباب نحةو الةزواج عبةر التعةارف الرقمةد عالقة ارتباطية سالبة بين اتجاهةات توجأنه  (:23يتبين من جدول )

 ىالةةوع( و ىمحةور ممارسةةات الشةباب المتعلقةةة بةاألمن االجتمةةاع - ىمحةور معلومةةات الشةباب عةةن األمةن االجتمةةاع) كمةةا يدركةه الشةةباب ىاالجتمةاع
قةيم دالةة احصةائياً عنةد  ى( علةى الترتيةب وهة0.033 -،0.163 -، 0.343-)  حيث أن قيم معامةل االرتبةاطعموماً  شبابكما يدركه ال ىباألمن االجتماع
 ىالمتعلةق بالتعةارف الرقمة ىارتفةع مسةتوى وعةى الشةباب بةاألمن االجتمةاعأنه كلمةا  ى( على الترتيب ؛ بما يعن0.001،  0.01، 0.001مستوى داللة )

نسةةبة  ترتفةةعكلمةةا  (ىمحةةور ممارسةةات الشةةباب المتعلقةةة بةةاألمن االجتمةةاع - ىر معلومةةات الشةةباب عةةن األمةةن االجتمةةاعبهةةدف الةةزواج بمحوريةةه)محو
عةةن األمةةن االجتمةةاعى المتعلةةق بالتعةةارف  الشةةباب ىأى أن المعلومةةات المتةةوفرة لةةد، الةةزواج عبةةر التعةةارف الرقمةةى الشةةباب ذات االتجةةاه السةةالب نحةةو 

 ً لهةم تةأثير علةى اتجاهةات الشةباب لدى الشةباب مستوى الممارسات المتعلقة باألمن االجتماعى والتعامل مع التعارف الرقمى  الرقمى بهدف الزواج وأيضا
علةى اتجاهةاتهم نحةو التعةارف الرقمةى  بمحوريةه ، و تفسر الباحثة التةأثير السةلبى لةوعى الشةباب بةاألمن االجتمةاعى بهدف الزواجنحو التعارف الرقمى 
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عةن  والةدراما التليفزيونيةة والسةينمائية اإلعةالم وسةائل  البةاحثين و توعيةة مةن قبةللجهةود ال تكثيةفالسةنوات األخيةرة مةن  فةىلى ما حدث بهدف الزواج إ
  و سرقة المعلومات و االبتزاز والفضائح...الخ.و باألمن القومى شكالت الناتجة عن التواصل الرقمى وخاصة ما يتعلق بموضوع جهاد النكاح الم

وبىين  ىالشباب نحو الزواج عبىر التعىارف الرقمىاتجاهات خلص مما سبق أنه توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة احصائية بين نست 

بىىاألمن  ىالىىوع( و ىمحىىور ممارسىىات الشىىباب المتعلقىىة بىىاألمن االجتمىىاع - ىمحىىور معلومىىات الشىىباب عىىن األمىىن االجتمىىاع) كىىلً مىىن

صىحة  بىللك نتحقىق مىن، و الترتيى  علىى( 0.001،  0.01، 0.001داللىة ) ىوذلىك عنىد مسىتواً عمومى كما يدركىه الشىباب ىاالجتماع

 الفرض األول.

 الثانى:نتائج الفرض  -2
بمحوريىه كمىا يدركىه الشىباب وفقىاً لكىلً مىن )العمىر  ىبىاألمن االجتمىاع ىالىوع ىمسىتو ىيوجد تباين دال إحصائياً فى " ىينص الفرض عل 

وللتحقةق مةن صةحة الفةرض إحصةائياً اسةتخدم اختبةار  ،"(لألسىرة ىوالىدخل الشىهرألسرة والمستوى التعليمى د أفراد اونوع الوظيفة وعد
الوعى باألمن االجتماعى بمحوريةه كمةا يدركةه الشةباب وفقةاً لكةًل مستوى  ى" للكشف عن التباين ف "One Way Anovaاتجاه واحد  ىتحليل التباين ف

  حالةة وجةود داللةة ىفة "tukey"وتةم اسةتخدام اختبةار ،"األسةرة والمسةتوى التعليمةى والةدخل الشةهرى لألسةرة(من )العمر ونةوع الوظيفةة وعةدد أفةراد 
،  والةدخل الشةهرى لألسةرة والمسةتوى التعليمةىونةوع الوظيفةة وعةدد أفةراد األسةرة  للعمةروفقةاً  الشبابللتعرف على الفروق بين متوسطات درجات 

 (: 33: 24ويوضح ذلك الجداول )

 العمرلمتغير وفقاً  الوعى باألمن االجتماعى بمحوريه كما يدركه الشباباالتجاه لمستوى  ىتحليل التباين أحاد( 24)جدول 

 (.300)ن=
 مستوى الداللة قيمة ف المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع مصادر التباين المحاور

محور معلومات 

الشباب عن األمن 

 االجتماعى

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

202.623 

1143.973 

1346.597 

2 

297 

299 

101.312 

3.852 
26.3 0.001 

محور ممارسات 

الشباب المتعلقة باألمن 

 االجتماعى

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

252.929 

3472.151 

3725.080 

2 

297 

299 

126.465 

11.691 
10.8 0.001 

باألمن االجتماعى  ىالوع

ق بالتعارف الرقمى المتعل

 بهدف الزواج

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

482.747 

5846.169 

6328.917 

2 

297 

299 

241.374 

19.684 
12.3 0.001 

محةور  -محةور معلومةات الشةباب عةن األمةن االجتمةاعى )كةًل مةن ب الشةباب بةينوجةود تبةاين دال إحصةائياً : (24يتبين من جىدول )

عمومةاً وفقةةاً بةاألمن االجتمةةاعى المتعلةق بالتعةارف الرقمةى بهةةدف الةزواج  ىوالةوع( تعلقةة بةةاألمن االجتمةاعى ممارسةات الشةباب الم

بمةا  ( ؛0.001داللة ) ىعند مستوقيم دالة إحصائياً  ى( على الترتيب، وه12.3، 10.8، 26.3ف ) قيمحيث بلغت  أعمارهمالختالف 

 بمحوريه. وعيهم باألمن االجتماعى المتعلق بالتعارف الرقمى بهدف الزواج مستوى ىاختالف العمر للشباب بالعينة عل ريتأث ىيعن

 .لمتغير العمروفقاً  الوعى باألمن االجتماعى بمحوريه كما يدركه الشبابدرجات ات متوسط( 25جدول )

 فئات  الحسابية المتوسطات  

  العمر

محور معلومات الشباب 

 عن األمن االجتماعى

اب محور ممارسات الشب

 المتعلقة باألمن االجتماعى

باألمن االجتماعى المتعلق  ىالوع

 بالتعارف الرقمى بهدف الزواج
ة وحتى أقل سن 15من 

 .سنة 20من
 58.08 28.48 29.60 24ن=

ة وحتى أقل من سن 20ن م

 سنة.25
 59.15 29.44 29.71 75ن=

 30وحتى سنة  25من 

 .سنة
 63.58 32.21 31.37 201ن=

محةور معلومةات الشةباب عةن )كةًل مةن ب الشةباب بالعينةةدرجةات  اتمتوسةط ىفة ىعن تدرج تصاعد (:25يكشف جدول ) tukeyباروبتطبيق اخت  

عمومةاً باألمن االجتمةاعى المتعلةق بالتعةارف الرقمةى بهةدف الةزواج  ىوالوع( محور ممارسات الشباب المتعلقة باألمن االجتماعى  -األمن االجتماعى 

محةور معلومةات الشةباب عةن األمةن )كةًل مةن ب (سةنة 30وحتةى سةنة  25ن فئةة العمةر)م توجةد فةىوبالتالى أعلى المتوسطات  همأعماروفقاً الختالف 

وهةذا ؛ عمومةاً والوعى باألمن االجتماعى المتعلق بالتعةارف الرقمةى بهةدف الةزواج ( محور ممارسات الشباب المتعلقة باألمن االجتماعى  -االجتماعى 

وفقةاً بمحوريةه  بةاألمن االجتمةاعى المتعلةق بالتعةارف الرقمةى بهةدف الةزواج الشةبابوعةى مسةتوى  ىتالفةات ذات داللةة إحصةائية فةأنه توجد اخ ىيعن

كلمةةا  وبةةذلكأى ذات العمةةر األكبةر ، ( سةةنة 30وحتةى سةةنة  25ن )مةفةى فئةةة العمةةر الشةةباب ( لصةالح 0.001عنةد مسةةتوى داللةةة ) أعمةةارهمالخةتالف 

، وتٌْرِجةع وعةيهم بةاألمن االجتمةاعى المتعلةق بالتعةارف الرقمةى بهةدف الةزواج بمحوريةهمسةتوى يقع فيها الشةباب كلمةا ارتفةع  التىازدادت الفئة العمرية 

العمةر ازدادت معلوماتةه عةن مسةاوئ التعةارف الرقمةى واإلنترنةت وبالتةالى أصةبح أكثةر  أنه كلما كبةر الشةاب فةىتعد منطقية إلى  ىالباحثة تلك النتيجة الت

 ً ؛ ولذلك يصبح الشاب أكثر وعيةاً بةاألمن االجتمةاعى المتعلةق بالتعةارف  خالل ممارساته أثناء قيامة باستخدام شبكات التواصل االجتماعى الرقميةحرصا

 .كلما كبر فى العمرالرقمى بهدف الزواج 

التحرش بة وعىالة ىمسةتو ىة فوجدت عدم وجود فروق ذات داللة احصائي ى( الت2018عليان و طه )تلك النتيجة مع دراسة  وتختلف

 وفقا للسن. اإللكترونى
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عدد أفراد لمتغير وفقاً  الوعى باألمن االجتماعى بمحوريه كما يدركه الشباباالتجاه لمستوى  ىتحليل التباين أحاد( 26جدول )
 (.300)ن= األسرة

 ى الداللةمستو قيمة ف المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع مصادر التباين المحاور

محور معلومات 

الشباب عن األمن 

 االجتماعى

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

648.303 

698.294 

1346.597 

2 

297 

299 

324.151 

2.351 

137.9 

 
0.001 

محور ممارسات 

الشباب المتعلقة باألمن 

 االجتماعى

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

886.913 

2838.167 

3725.080 

2 

297 

299 

443.456 

9.556 

46.4 

 
0.001 

باألمن االجتماعى  ىالوع

المتعلق بالتعارف الرقمى 

 بهدف الزواج

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

3031.157 

3297.759 

6328.917 

2 

297 

299 

1515.579 

11.104 

136.5 

 
0.001 

محةور ممارسةات  -محةور معلومةات الشةباب عةن األمةن االجتمةاعى )مةن  كةلً ب الشةباب بينوجود تباين دال إحصائياً : (26يتبين من جدول )

عةدد أفةراد عمومةاً وفقةاً الخةتالف بةاألمن االجتمةاعى المتعلةق بالتعةارف الرقمةى بهةدف الةزواج  ىوالوع( الشباب المتعلقة باألمن االجتماعى 

 ريتةأث ىبمةا يعنة ( ؛0.001داللةة ) ىعند مسةتوة إحصائياً قيم دال ى( على الترتيب، وه136.5، 46.4، 137.9حيث بلغت قيم ف ) األسرة لهم

 بمحوريه. وعيهم باألمن االجتماعى المتعلق بالتعارف الرقمى بهدف الزواج مستوى للشباب بالعينة على عدد أفراد األسرةاختالف 

 .د أفراد األسرةلمتغير عدوفقاً  الوعى باألمن االجتماعى بمحوريه كما يدركه الشبابدرجات ات متوسط( 27جدول )

عدد أفراد  الحسابية المتوسطات      
  األسرة

محور معلومات الشباب 

 عن األمن االجتماعى

محور ممارسات الشباب 

 المتعلقة باألمن االجتماعى

باألمن االجتماعى المتعلق  ىالوع

 بالتعارف الرقمى بهدف الزواج
 66.38 32.53 33.85 40ن= أفراد 3من أقل 

 64.80 32.19 32.61 224ن= أفراد 5من وحتى أقل 3ن م

 58.38 28.42 29.96 36ن= أفراد7من  وحتى أقل 5من 

محور معلومات الشباب عن األمن )كًل من ب الشبابدرجات عينة  اتمتوسط تدرج تنازلى فىعن وجود  (:27يكشف جدول ) tukeyوبتطبيق اختبار

ً باألمن االجتماعى المتعلق بالتعارف الرقمى بهدف الزواج  ىوالوع( الجتماعى محور ممارسات الشباب المتعلقة باألمن ا -االجتماعى  وفقاً لمتغير  عموما

محةور معلومةات الشةباب عةن األمةن )كةًل مةن ب( أفةراد 3أقةل مةن ) عدد أفةراد األسةرة لهةم  أعلى المتوسطات توجد فى بالتالى، و  األسرة لهمعدد أفراد 

ً باألمن االجتماعى المتعلق بالتعةارف الرقمةى بهةدف الةزواج  ىوالوع( المتعلقة باألمن االجتماعى محور ممارسات الشباب  -االجتماعى  وهةذا ؛  عمومةا

وفقةاً وعةى الشةباب بةاألمن االجتمةاعى المتعلةق بالتعةارف الرقمةى بهةدف الةزواج بمحوريةه مسةتوى  ىجد اختالفات ذات داللةة إحصةائية فةأنه تو ىيعن

 وبةذلكأى حجم األسرة الصغيرة ،  أفراد( 3عدد أفراد األسرة )أقل من الشباب ذات ( لصالح 0.001عند مستوى داللة ) همل عدد أفراد األسرةالختالف 

وتٌْرِجةع ، وعةى الشةباب بةاألمن االجتمةاعى المتعلةق بالتعةارف الرقمةى بهةدف الةزواج بمحوريةهمسةتوى ارتفةع كلما انخفض عدد أفراد األسرة كلما 

 لى أنه كلما انخفض حجم األسرة كلما استطاع الوالدين االهتمام باألبنةاء والرقابةة علةيهم والحةوار معهةم فيمةا يتعلةق بةاألمن االجتمةاعىالنتيجة إ الباحثة تلك

ويقةل الشباب فيكونوا أكثر حرصاً على اسةتقرارهم األسةرى ، أما حديثى الزواج أو من لم ينجبوا من باألمن االجتماعى الوعىفيرتفع لدى األبناء مستوى 

وعدم وجود وقت لديهم  واالبتعاد عن المشكالت مةع الطةرف األخةر الناتجةة عةن اسةتخدام  معدل استخدامهم لإلنترنت للتوفير وسداد األقساط التى عليهم

    .مواقع التعارف الرقمى 

نوع لمتغير وفقاً  بالوعى باألمن االجتماعى بمحوريه كما يدركه الشبااالتجاه لمستوى  ىتحليل التباين أحاد( 28جدول )

 (.300)ن= الوظيفة

 مستوى الداللة قيمة ف المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع مصادر التباين المحاور

محور معلومات الشباب 

 عن األمن االجتماعى

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

395.707 

950.889 

1346.597 

3 

296 

299 

131.902 

3.212 
41.1 0.001 

محور ممارسات الشباب 

المتعلقة باألمن 

 االجتماعى

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

676.129 

3048.951 

3725.080 

3 

296 

299 

225.376 

10.301 
21.9 0.001 

باألمن االجتماعى  الوعى

المتعلق بالتعارف الرقمى 

 بهدف الزواج

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

980.962 

5347.954 

6328.917 

3 

296 

299 

326.987 

18.067 
18.1 0.001 

محور معلومات الشةباب عةن األمةن االجتمةاعى )كًل من ب الشباب بينوجود تباين دال إحصائياً : (28يتبين من جدول )

بةاألمن االجتمةاعى المتعلةق بالتعةارف الرقمةى بهةدف  ىوالةوع( محور ممارسات الشباب المتعلقة باألمن االجتماعى  -

قةيم دالةة  ى( على الترتيب، وهة18.1، 21.9، 41.1حيث بلغت قيم ف ) نوع الوظيفة لهمعموماً وفقاً الختالف واج الز

مستوى وعيهم بةاألمن  ىاختالف نوع الوظيفة للشباب بالعينة عل ريتأث ىبما يعن ( ؛0.001داللة ) ىعند مستوإحصائياً 

 حوريه.بم المتعلق بالتعارف الرقمى بهدف الزواج االجتماعى
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 .نوع الوظيفةلمتغير وفقاً  الوعى باألمن االجتماعى بمحوريه كما يدركه الشبابدرجات ات متوسط( 29جدول )

نوع  الحسابية المتوسطات      
  الوظيفة

محور معلومات الشباب 

 عن األمن االجتماعى

محور ممارسات الشباب 

 المتعلقة باألمن االجتماعى

علق باألمن االجتماعى المت ىالوع

 بالتعارف الرقمى بهدف الزواج
 62.79 30.65 32.14 125ن= حكومية وظيفة

 61.50 29.90 31.60 86ن= بالقطاع خاص وظيفة

 60.11 28.86 31.25 75ن= أعمال حرة

 55.94 26.93 29.01 14ن= بدون عمل

محةور معلومةات )كةًل مةن ب بابالشةدرجةات عينةة  اتمتوسةط ىعن وجود اخةتالف فة (:29يكشف جدول ) tukeyوبتطبيق اختبار

بةاألمن االجتمةاعى المتعلةق بالتعةارف  والةوعى( محور ممارسات الشباب المتعلقة باألمن االجتماعى  -الشباب عن األمن االجتماعى 

ً الرقمى بهدف الزواج  و أقةل  )حكوميةة( للشةبابنوع الوظيفة  ى، و لكن أعلى المتوسطات توجد ف نوع الوظيفة لهموفقاً لمتغير  عموما

محةور ممارسةات  -محور معلومات الشباب عةن األمةن االجتمةاعى )كًل من بللشباب)بدون عمل(  فى نوع الوظيفة المتوسطات توجد

ً باألمن االجتماعى المتعلق بالتعارف الرقمى بهدف الزواج  ىوالوع( الشباب المتعلقة باألمن االجتماعى  أنه توجةد  ىوهذا يعن؛  عموما

وفقةاً وعى الشةباب بةاألمن االجتمةاعى المتعلةق بالتعةارف الرقمةى بهةدف الةزواج بمحوريةه مستوى  ىلة إحصائية فاختالفات ذات دال

الباحثةة تلةك النتيجةة إلةى وتٌْرِجةع  (،حكوميةةوظيفة ) العاملين ـبالشباب ( لصالح 0.001عند مستوى داللة ) نوع الوظيفة لهمالختالف 

 اتهم ومعلوماتهم تزيد من مستوى وعى الشباب باألمن االجتماعى.أن الوظيفة واالندماج مع الزمالء وخبر

بةدون الشةباب )أشةارت إلةى أن البطالةة  ى( التة2016( و بن جميل و حسةين)2016الحربى)و تتفق تلك النتيجة مع دراسة كًل من 

  .من أهم المؤثرات التى تهدد األمن االجتماعىعمل( 

لمتغير المستوى وفقاً  الوعى باألمن االجتماعى بمحوريه كما يدركه الشبابلمستوى االتجاه  ىتحليل التباين أحاد( 30جدول )

 (.300)ن=التعليمى 
 مستوى الداللة قيمة ف المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع مصادر التباين المحاور

محور معلومات 

الشباب عن األمن 

 االجتماعى

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

406.760 

939.836 

1346.597 

2 

297 

299 

203.380 

3.164 

 

64.3 0.001 

محور ممارسات 

الشباب المتعلقة باألمن 

 االجتماعى

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

661.295 

3063.785 

3725.080 

2 

297 

299 

330.648 

10.316 

 

32.1 0.001 

باألمن االجتماعى  ىالوع

المتعلق بالتعارف الرقمى 

 ف الزواجبهد

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

2057.660 

4271.257 

6328.917 

2 

297 

299 

1028.830 

14.381 
71.5 0.001 

محةور ممارسةات  -محةور معلومةات الشةباب عةن األمةن االجتمةاعى )كةًل مةن ب الشةباب بينوجود تباين دال إحصائياً : (30يتبين من جدول )

المسةتوى عمومةاً وفقةاً الخةتالف بةاألمن االجتمةاعى المتعلةق بالتعةارف الرقمةى بهةدف الةزواج  ىوالةوع( اعى الشباب المتعلقة بةاألمن االجتمة

 ريتةأث ىبمةا يعنة ( ؛0.001داللةة ) ىعنةد مسةتوقةيم دالةة إحصةائياً  ى( على الترتيب، وهة71.5، 32.1، 64.3حيث بلغت قيم ف ) التعليمى لهم

 بمحوريه. مستوى وعيهم باألمن االجتماعى المتعلق بالتعارف الرقمى بهدف الزواج على للشباب بالعينة ىاختالف المستوى التعليم

 لمتغير المستوى التعليمى.وفقاً  الوعى باألمن االجتماعى بمحوريه كما يدركه الشبابدرجات ات متوسط( 31جدول )

  الحسابية المتوسطات      
  المستوى التعليمى

محور معلومات الشباب 

 الجتماعىعن األمن ا

محور ممارسات الشباب 

 المتعلقة باألمن االجتماعى

باألمن االجتماعى المتعلق  الوعى

 بالتعارف الرقمى بهدف الزواج
 56.81 27.81 29.00 4ن= عداديةاإلحاصل على الشهادة 

حاصل على الثانوية 
 أو ما يعادلها العامة

 60.37 30.78 29.59 138ن=

 62.90 31.00 31.90 158ن= ىحاصل على مؤهل جامع

محةور معلومةات الشةباب )كةًل مةن ب الشباب بالعينةدرجات  اتمتوسط ىف ىعن تدرج تصاعد (:31يكشف جدول ) tukeyوبتطبيق اختبار

بةاألمن االجتمةاعى المتعلةق بالتعةارف الرقمةى بهةدف  ىوالةوع( محور ممارسات الشباب المتعلقة باألمن االجتمةاعى  -عن األمن االجتماعى 

)الحاصةلين علةى مؤهةل المرتفع ىالتعليمة ىمسةتوبالتوجةد فةى أعلةى المتوسةطات وبالتةالى  المستوى التعليمى لهمعموماً وفقاً الختالف اج الزو

وعةى الشةباب بةاألمن االجتمةاعى المتعلةق بالتعةارف الرقمةى بهةدف مسةتوى  ىجد اختالفات ذات داللة إحصائية فةأنه تو ىوهذا يعن؛ جامعى(

)الحاصةلين المرتفع ىالتعليمةالمسةتوى الشةباب ذات ( لصةالح 0.001عند مستوى داللة ) لهم ىالتعليم ىالمستووفقاً الختالف بمحوريه  الزواج

مةن مسةتوى جةودة معلومةاتهم عةن األمى للشباب كلمةا ارتفةع يكلما ارتفع المستوى التعل الباحثة تلك النتيجة إلى أنهوتٌْرِجع  ،على مؤهل جامعى( 

 ً وعةيهم بةاألمن االجتمةاعى المتعلةق بالتعةارف الرقمةى بهةدف بالتالى يرتفةع مسةتوى و ممارساتهم المتعلقة باألمن االجتماعى االجتماعى وأيضا

 الزواج بمحوريه.

مسةتوى وعةى الشةباب بمخةاطر التطةرف وفقةاً للمسةتوى التعليمةى  دال احصةائياً فةى تبةاينوجةدت ( التةى 2017و تتفق تلك النتيجةة مةع دراسةة غيةات)

ة احصةائية فةى مسةتوى ( التى توصلت إلةى عةدم وجةود فةروق ذات داللة2018، بينما تختلف مع دراسة عليان وطه )ح المستوى التعليمى المرتفع لصال

 .مىالتعلي للمستوىالوعى بالتحرش اإللكترونى وفقا 
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لمتغير الدخل وفقاً  الشباب من االجتماعى بمحوريه كما يدركهالوعى باألاالتجاه لمستوى  ىتحليل التباين أحاد( 32جدول )

 (.300)ن=الشهرى لألسرة 
 مستوى الداللة قيمة ف المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع مصادر التباين المحاور

محور معلومات الشباب 

 عن األمن االجتماعى

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

109.096 

1237.501 

1346.597 

5 

294 

299 

21.819 

4.209 
5.2 0.001 

محور ممارسات الشباب 

المتعلقة باألمن 

 االجتماعى

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

3196.522 

528.558 

3725.08. 

5 

294 

299 

639.304 

1.798 
355.6 0.001 

باألمن االجتماعى  ىالوع

المتعلق بالتعارف الرقمى 

 بهدف الزواج

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

3463.220 

2865.697 

6328.917 

5 

294 

299 

692.644 

9.747 
71.1 0.001 

محور ممارسات الشباب  -محور معلومات الشباب عن األمن االجتماعى )كًل من ب الشباب بينوجود تباين دال إحصائياً (: 32يتبين من جدول )

 الدخل الشهرى ألسرهمعموماً وفقاً الختالف  رقمى بهدف الزواجباألمن االجتماعى المتعلق بالتعارف ال ىوالوع( المتعلقة باألمن االجتماعى 

اختالف الدخل  ريتأث ىبما يعن ( ؛0.001داللة ) ىعند مستوقيم دالة إحصائياً  ىلى الترتيب، وه( ع71.1،  355.6،  5.2حيث بلغت قيم ف )

 بمحوريه. ارف الرقمى بهدف الزواجباألمن االجتماعى المتعلق بالتع وعيهممستوى  ىالشهرى ألسر الشباب بالعينة عل

 لمتغير الدخل الشهرى لألسرة.وفقاً  من االجتماعى بمحوريه كما يدركه الشبابالوعى باألدرجات ات متوسط( 33جدول )
 الحسابية المتوسطات

 

  الدخل الشهرى لألسرةفئات 

محور معلومات الشباب 

 عن األمن االجتماعى

محور ممارسات الشباب 

 من االجتماعىالمتعلقة باأل

باألمن االجتماعى المتعلق  ىالوع

 بالتعارف الرقمى بهدف الزواج
 58.67 28.00 30.67 6ن= جنية 1500 أقل من

 58.53 27.87 30.66 38ن= جنية 2000 وحتى أقل من 1500من
 60.62 30.43 30.19 124ن= جنية 3000 وحتى أقل من 2000من
 63.70 32.09 31.61 92ن= جنية 4000 وحتى أقل من 3000من
 52.81 21.84 30.97 31ن= جنية  5000 وحتى أقل من 4000من

 52.78 21.78 31.00 9ن= جنية فأكثر   5000

محةور معلومةات )كةًل مةن ب الشةبابدرجةات عينةة  اتمتوسةط فةىاخةتالف وجود عن  (:33يكشف جدول ) tukeyوبتطبيق اختبار

بةاألمن االجتمةاعى المتعلةق بالتعةارف  ىوالةوع( لشباب المتعلقة باألمن االجتماعى محور ممارسات ا -الشباب عن األمن االجتماعى 

ً الرقمى بهدف الزواج  فئةة الةدخل الشةهرى ألسةر  و لكةن أعلةى المتوسةطات توجةد فةى،  الةدخل الشةهرى ألسةرهموفقاً لمتغيةر  عموما

محةور ممارسةات الشةباب  -األمن االجتمةاعى  محور معلومات الشباب عن)كًل من ب( جنية 4000 وحتى أقل من 3000منالشباب )

ً بةةاألمن االجتمةةاعى المتعلةةق بالتعةةارف الرقمةةى بهةةدف الةةزواج  ىوالةةوع( المتعلقةةة بةةاألمن االجتمةةاعى  جةةد أنةةه تو ىوهةةذا يعنةة؛  عمومةةا

وفقةاً  محوريةهب الشةباب بةاألمن االجتمةاعى المتعلةق بالتعةارف الرقمةى بهةدف الةزواج ىوعمستوى  ىاختالفات ذات داللة إحصائية ف

وحتى أقل  3000منذات فئة الدخل الشهرى ألسرهم )الشباب ( لصالح 0.001عند مستوى داللة ) الدخل الشهرى ألسرهمالختالف 

   .(جنية 4000 من

لةدى  م وجود فروق ذات داللةة احصةائية فةى الةوعى األمنةى( التى أظهرت عد2017دراسة حامد وآخرون)وتختلف تلك النتيجة مع 

       .لألسرة االقتصادى ىلمستومتغير اوفقاً لالشباب 

مستوى الوعى باألمن االجتماعى بمحوريىه كمىا يدركىه الشىباب وفقىاً لكىًل مىن  يوجد تباين دال إحصائياً فىنستخلص مما سبق 

لصىالح ( 0.001)العمر ونوع الوظيفة وعدد أفراد األسىرة والمسىتوى التعليمىى والىدخل الشىهرى لألسىرة(عند مسىتوى داللىة )

 3الشىباب ذات عىدد أفىراد األسىرة )أقىل مىن لصىالح و ،أى ذات العمر األكبر (سنة 30وحتى سنة  25ن )مفى فئة العمرالشباب 

 ىالتعليمى ىالشىباب ذات المسىتولصىالح حكوميىة(، ووظيفىة )بى   العىاملينالشباب ذات لصالح ،والصغيرةأى حجم األسرة أفراد(

 4000 وحتىى أقىل مىن 3000مىنالشىباب ذات فئىة الىدخل الشىهرى ألسىرهم )لصالح ، والمرتفع)الحاصلين على مؤهل جامعى(

  .  الثانىصحة الفرض  ، وبللك نتحقق من (جنية

 التوصيات في ضوء النتائج:
بمعرفة لواقع تعارف على أرض اال أسس سليمة يقوم عليها ومنها إتباعلكن يجب وليكون زواج ناجح إن الزواج عبر التعارف الرقمى فقط ال يكفى -1

االقتصادى ومراعاة هللا سبحانه توفر التقارب فى المستوى التعليمى ومع  ،و أخذ الوقت الالزم للتعارف الجيد تقابل بين العائلتين دون تجمل األهل مع

 ستطاعة المادية والرجولة فى،وتوفر اال بين طرفى الزواجوتوفر اإلخالص المتبادل والتفاهم والحوار والحب اكتساب الثقة المتبادلة وتعالى، و

أو افشاء أسرار بيت لدى الشاب المقبل على الزواج ، والتفاهم بين طرفى الزواج على عدم اقحام األهل فى المشاكل بينهم وتحمل المسئولية األفعال 

واالحترام هتمام الشخصى واالهتمام االالمادية التى يمكن أن تواجههم، والمصاعب ،وتحمل الزوجية لألهل ومعرفة الحقوق و الواجبات للزواج

 .المتبادل بينهم

عدم تقليد دول الغرب فيما يسمى بنظام المساكنه للشباب ب ووسائل اإلعالم و الجامعات والمدارسالتوجيه من قبل األسرة -2

التقاليد والقيم والعادات وم الدينية التمسك بالقيووالعالقات العابرة عبر اإلنترنت واألفعال المخلة باآلداب والقيم والعادات و التقاليد 

 المصرية السليمة .

عدم تداول المعلومات بللحفاظ على األمن الفكرى واالجتماعى لديهم الجامعات والمدارس ومن قبل األسرة ووسائل اإلعالم على فئة الشباب التنبيه -3

مواقع أو  تخص األمن القومى مع اآلخرين علىتداول المعلومات التى (أو ترونية والبنكية واألرقام السريةلكسواء رقمية )ارقام الحسابات اإل
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أثناء التعارف  ، أو ترك العنان ألنفسهم في االسترسال بكتابة خصوصياتهم وتبادل الصور وفتح الفيديو والثقة العمياءتطبيقات التواصل الرقمى

،وانتقاء المتابعين واألصدقاء وتحديد وقت للجلوس على اإلنترنت  سمعةيمكن أن يعرضهم فيما بعد لالبتزاز أو لتشويه ال الرقمى األمر الذى

واستخدام تطبيقات الحماية لألجهزة )كمبيوتر أو موبايل( بحيث تمنع التجسس أو السرقة واستحضار مراقبة هللا والتأكد من مصداقية اآلخرين 

 للمعلومات.

وترسيخ  مع األغراب الطفولة عن أضرار التواصل الرقمى م منذ سنووسائل االعالوالمدارس األسرة تكثيف التوعية من قبل -4

 . لديهموالمواطنة الرقمية أسس األمن الفكرى و االجتماعى 

النفسية الرعاية االجتماعية و ناحيةمن خاصة و النسل وذلك لحصول األبناء على اهتمام أكبر من قبل الوالدين أأهمية تنظيم األسرة -5

 األبناء.متطلبات األسرة وليكفى الدخل الشهرى و والتعليمية والدينية

ـ)التوعية  ىالبرامج االرشادية والندوات فى مجالتقديم  أهمية-6 ينفذها يخططها ويجب أن  كما، (الزواج واالجتماعى ، األمن الفكرىب

راها أكبر كون معلنة بوسائل اإلعالن لييفضل أن ت، و(إدارة المنزل والعالقات األسريةو أالمسئولين عن األمن السيبرانى متخصصون مثال)

  .عامةعدد من الشباب و األسر 

 المراجع

للمراهقين.رسالة  ىالسياس ىتنمية الوع ى)الفيسبوك( ف ىمواقع التواصل االجتماع ى(. دور المضامين السياسية عل2016إبراهيم، أحمد طه محمد ) -1

 فزيون، جامعة القاهرة ،جمهورية مصر العربية.ماجستير غير منشورة، كلية االعالم،قسم االذاعة و التلي

مجلة الحكمة للدراسات  .الجزائر ىأثير التغيرات االجتماعية على هروب الفتيات المراهقات من البيت فت (.2014ابن عودة، محمد.) -2

 .141-119(،28)1، الديمقراطية الشعبية الجزائرية لجمهورية، امؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع،جتماعيةاال

 للجامعات حالة دراسة :مصر ىف السياسية الثقافة على اإلنترنت عبر ىاالجتماع التواصل شبكات استخدام أثر(. 2017.)محمد محمود محمد كامل، و أحمد هشام محمد ميرهان الفتوح، أبو -3

 .107-99(،7)1ية مصر العربية،،جمهور،القاهرةواإلستشارات اإلستراتيجية للدراسات االستقالل مركز.مجلة االستقالل، المصرية

 وعلم التربية رسالة مجلة عينة من الطالبات. ىلد ىاإللكترون التواصل لوسائل السيئ االستخدام ىومنخفض ىلمرتفع الوجدانية والمشاركة الصداقة جودة إدراك(. 2016.)كرم نشوة،بكر أبو -4

 .25-1(، 54) 1،المملكة العربية السعودية،  الرياض،النفسيةالجمعية السعودية للعلوم التربوية و -جامعة الملك سعود ، النفس

.  ىالسودان نصوص القانون ىف اإلنترنت عبر اإللكتروني الضرر عن الناشئة التقصيرية المسؤولية أحكام(. 2016.)محمد عثمان ىمعان أحمد، -5

 .156-141(، 4)1ة اللبنانية ،، طرابلس، الجمهوريالعلمي البحث جيل مركز، المعمقة القانونية األبحاث جيل مجلة

 . المتغيرات ببعض وعالقتها الدمام جامعةى ف اإلسالمية الدراسات قسم طالبات لدى القيمية المنظومة على ىاالجتماع التواصل مواقع أثر (.2017ى.)عل رضا محمد إيمان ،ىالتميم -6
 .210-193(،1)44ان، المملكة األردنية الهاشمية،،عمادة البحث العلمى،الجامعة االردنية، عمالتربوية العلوم تدراسامجلة 

جامعة نايف العربية للعلوم  ،المجلة العربية للدراسات األمنية .عوامل البطالة في مدينة الرياض : الخصائص واآلثار(. 2016.)حمود ى، نوال حجىالحرب -7

 .132-91(،65)32،الرياض، المملكة العربية السعودية،األمنية

. مجلة التربية، كلية التربية اإلسالمية التربية منظور من الشباب وقيم سلوكيات على االجتماعى التواصل وسائل أثر(.2016.)سعيد بن اصرن بن أسعد الحسين، -8

 .358-324(،169)3،جامعة األزهر ،جمهورية مصر العربية،

.مجلة كلية االداب،كلية اآلداب،جامعة الملك ى : دراسة ميدانيةظاهرة تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب الجامع (.2015.)صالح بن ابراهيمالخضيرى،  -9

 .137-77(،2)27سعود،الرياض،المملكة العربية السعودية،

ماجستير، كلية اآلداب حائل. رسالة  مدينة ىف ميدانية دراسة :ىالسعود بالمجتمع ىاالجتماع األمن على الوافدة للعمالة االجتماعية القيم تأثير (.2012سالم ) سليمان الخمسان، محمد -10

 ، جامعة القاهرة ،جمهورية مصر العربية.علم االجتماع ،قسم 

 دراسةة : واألخالقيةة المهنيةة الضةوابط ضةوء فةى االجتماعى التواصل لشبكات استخداماتهم نحو المصريين االعالميين اتجاهات(. 2018.)الجواد عبد محمد مجدي الداغر، -11

 .208-8(،  493)38،دولة الكويت،الكويت جامعة ،العلمى النشر مجلس ،االجتماعية علوموال اآلداب حوليات .مجلة ميدانية

طلبة الجامعات األردنية . مجلة دراسات العلوم االنسانية الجامعة األردنية  ىالعام لد ىتشكيل الرأ ىف ى(. دور شبكات التواصل االجتماع2013الدبيسى ،عبد الكريم و الطاهات،زهير .) -12

 .81-66(،1)40، المملكة األردنية الهاشميةتراء،،جامعة الب

لية (. دور شبكات التواصل االجتماعى في التغيير السياسى فى تونس ومصر من وجهة نظر الصحفيين االردنيين. رسالة ماجستير، قسم اإلعالم ، ك2012الرعود ، عبد هللا ممدوح مبارك ) -13

 دنية الهاشمية.اإلعالم ،جامعة الشرق األوسط، عمان، المملكة األر

، كلية العدالة الجنائية، قسم  . رسالة ماجستيرالتوعية األمنية ضد خطر الشائعات ىف ىتوظيف شبكات التواصل االجتماع(. 2014)بن عبد العزيز  ىترك، ىالسدير -14

 ية.،المملكة العربية السعودمعة نايف العربية للعلوم األمنية،جاالدراسات األمنية، تخصص القيادة األمنية 

 . المجلة العربية لإلعالم واالتصال،ىالسعود المجتمع ىف للمراهقين ىاالجتماع باالغتراب ىاإللكترون التواصل شبكات عالقة (.2014.)محمد بن ثنيان بن نايف آل سعود، -15

 .88-11(،11)1،جامعة الملك سعود، الرياض ،المملكة العربية السعودية،واالتصال لإلعالم السعودية الجمعية

مجلةة دراسةات .لةدى عينةة مةن طلبةة الجامعةة الدينيةة واألخالقيةة القةيم منظومةة  علةى ىاعاالجتمة التواصةل مواقةع استخدام أثر(. 2017.) ممدوح منيزل فليح الشرعة، -16

 .130-113(،4)44، الهاشمية األردنية المملكة، الجامعة األردنية ،عمان،  ىالعلوم التربوية ،عمادة البحث العلم

جمهوريةة جامعةة المنوفيةة،  رقميةة لةدي طةالب الجامعةة ، مجلةة كليةة التربيةة،دعم حقةوق اإلنسةان ال ى(. دور شبكات التواصل االجتماعى ف2015الشريف،رشا محمد.) -17

 . 462-448(،4)30مصر العربية، 

. مجلةة جامعةة طالبةات علةى مطبقةة وصةفية دراسةة : المعاصةرة بةالمتغيرات ارتباطها مدى و الجامعة لطالبات السلوكية المشكالت(.2013العبد الكريم، حصة يوسف .) -18

 .67-13(،1)6االجتماعية، جامعة أم القرى،المملكة العربية السعودية،أم القرى للعلوم 

. مجلةة التةأثير علةى الهويةة الثقافيةة لةدى طالبةات المرحلةة الثانويةة بمدينةة الريةاض ىف ىواقع دور شبكات التواصل االجتماع(. 2018.) بن محمد ى، آالء بنت علىالغامد -19

 .552-498(،2) 34كلية التربية، جامعة أسيوط،جمهورية مصر العربية،

 تنميةة فةى الرقميةة المواطنةة ومقومةات االجتمةاعى التواصةل شةبكات علةى قةائم مقتةرح برنةامج فاعليةة(.2018.) الخةالق عبةد ىيحة يوسةف، وعلى  بن عثمان القحطانى، -20

 لةدول ىالعربة التربيةة مكتةبمجلةة رسةالة الخلةيج العربةى،  .تبةوك بجامعةة التحضةيرية السةنة طلبةة لةدى والفكةرى التقنةى مةناأل مكونةات

 .98-79(،150)39، العربية السعوديةلمملكة ،الرياض،االخليج

مجلةةة المنةةارة للبحةةوث  .محافظةةة الكةةرك ىوقةةوع حالةةة الطةةالق مةةن وجهةةة نظةةر المطلقةةين فةة ى إلةةىتةةؤد ىجتماعيةةة التةةهةةم األسةةباب االأ (.2015المجالى،أحمةةد.) -21

 .27-9(،4)21ردنية الهاشمية ،ة آل البيت، المفرق ، المملكة األ،جامعوالدراسات

 مجلةة. السةعودية الجامعةات طةالب مةن عينةة لةدى ىالسياسة ىالةوع تنميةة ىفة ىاالجتمةاع التواصةل وسةائل دور (.2013.)محسةن بةن منعبةدالرح بةن محسن المحسن، -22

 .117-79(،155)2،كلية التربية،جامعة األزهر،جمهورية مصر العربية،التربية

 جامعةة،  اآلداب كليةة ، شةمس عةين آداب حوليةات .ميدانيةة - سوسةيولوجية دراسة : مصرفى  االجتماعي المال ورأس بوك الفيس(. 2011.)محمود نجالء ،ىالمصيلح -23

 .304-265، (115)39 ، جمهورية مصر العربية ،شمس عين

ربيةة، الت كليةة مجلةة.المصةريين والسةعوديين الموهةوبين الجامعةة طةالب لةدى ىجتمةاعاال وعالقتهما بالتفاعةل استخدامه ودوافع اإلنترنت إدمان (. 2018) .محمد النوبى، -24

 .310-248،(7)1األزهر،جمهورية مصر العربية،  جامعة

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A9%D8%8C+%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD+%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%84+%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%22&type=JournalTitle
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وسائل التواصل االجتماعى وأثرها على األمن الفكرى من وجهةة نظةر طلبةة المرحلةة الثانويةة ومعلمةى العلةوم  (.2016.)مسفر بن أحمد بن مسفر آل عاطف  الوادعى ، -25

 .69-12(،3)171األزهر ،جمهوية مصر العربية ،. مجلة كلية التربية،كلية التربية،جامعة الشرعية بمنطقة عسير

 جامعةة اإلسةالمية. مجلةة منظةور التربيةة مةن مواجهتهةا وسةبل ماليزيا فى ىاالجتماع األمن تواجه ىالت والتحديات (. المخاطر2016بن جميل ،أشرف و حسين،رامى.) -26

 .1378-1356(،7)30، ابلس، فلسطينن اإلنسانية، لألبحاث فى العلوم النجاح

المجتمةع  علةى تةويتر برنةامج خةالل مةن ومضةمونًا شةكالً  التواصةل فلسةفة تةأثير(. 2018.)حمةد العزيةز عبةد بنةت أسةماء لمسةلم،و ا أحمةد بةن هللا عبةد بنةت وديعةة ر،بةوك -27

، ياسةةيةالس والعلةةوم القةةانون كليةةة ،الجمعية العربيةةة للحضةةارة والفنةةون اإلسةةالمية،اإلنسةةانية والعلةةوم والفنةةون العمةةارة مجلةةة. ىالسةةعود

 .794-778(،9)1 القاهرة،جمهورية مصر العربية،

 لةدى ىاألمنة ىالةوع تعزيةز ىفة ىجتمةاعاال التواصةل مواقةع دور (.2017.)أحمةد أحمةد طةاهر الحسةن، أبةو و هللا عبةد محمةد عمةرو نحلةة،و  محمةود إينةاسحامةد ،  -28

 .63-55(،77) 20، جمهورية مصر العربية،شمس نعي جامعة ،للطفولة العليا الدراسات كلية ، الطفولة دراسات .مجلةالمراهقين

 النشر و التوزيع.أمواج للطباعة و ،المملكة األردنية الهاشمية، الطبعة األولى ، المجتمع العربي المأزومفى الشباب  (.2014حسن، معاذ أحمد.) -29

لمكاتةب الةزواج : دراسةة ميدانيةة لةبعض مكاتةب الةزواج وللمتةرددين  ىجتمةاعالةدور اال (.2013ية.)حبيب، عال و ىالرحمن، فوز عبدو  العال حسين عبد ىحسين، بوس -30

 .380-363(،15)78بداع ، رابطة األدب الحديث،جامعة عين شمس ،جمهورية مصر العربية،إ.مجلة فكر وعليها بمدينة القاهرة

 غةرب جامعة،واإلنسةانيات للعلةوم كردفةان غةرب جامعةة لةةمج .القرصةنة ومضةار التواصةل منةافع ىجتمةاعاال التواصةل شةبكات (.2012ى.)علة هللا عبةد خليل حسين، -31

 .65-46(،6)1، السودان جمهورية ،كردفان غرب،والية كردفان

.مجلةةة كليةةة تحليلية: رؤيةةة اجتماعيةةة ودراسةةة  ىالمشةةاركة التطوعيةةة للشةةباب السةةعود ىدور العوامةةل االجتماعيةةة والثقافيةةة فةة(. 2013) .حمةةدان، سةةعيد بةةن سةةعيد ناصةةر  -32

 .27-1(،79)28التربية ، كلية التربية ،جامعة الزقازيق، جمهورية مصر العربية، 

 المصةرية الجمعية،األوسةط الشةرق العامةة العالقةات بحةوث مجلةة. المغربةى التشةريع فةى االنترنةت شةبكة عبةر والخصوصةية األخةالق انتهةاك(. 2017حمةى، ليلةى.) -33

 .264-241(،15)1ورية مصر العربية،، الدقى، جمه العامة للعالقات

، قسةةنطينة ى، جامعةةة اإلخةةوة منتةةور نسةةانية. مجلةةة العلةةوم اإلعبةةر الشةةبكات اإللكترونيةةة االجتماعيةةة ىآليةةات وأشةةكال التفاعةةل االجتمةةاع (.2017.) دراحةةى، ابتسةةام -34

 .277-263(،47، أ ) الديمقراطية الشعبية الجزائرية لجمهوريةا

ى.مجلة كليةة التربية،جامعةة الزقازيق،جمهوريةة مصةر إسةالم منظةور مةن اإلنترنةت شةبكة عبةر ىجتمةاعاال للتواصةل األخالقيةة القيم(.2013.)محمد درويش درويش،  -35

 .390-321(،80)1العربية،

ت. المةةؤتمر السةةنوى لمعهةةد (.األسةةرة المتشةةكلة عبةةر المجتمةةع االفتراضةةى :الواقةةع و التحةةديات "دراسةةة حالةةة لةةبعض المتةةزوجين عبةةر االنترنةة2015زكةةى، وليةةد رشةةاد.) -36

 .2015مايو4-3الدوحة الدولى لألسرة حول البحوث و السياسات األسرية،الدوحة ، دولة قطر، 

العلةوم االجتماعيةة و اإلنسةانية والتربويةةة"  ىمعاصةرة فة ىاألول"رؤ ى.المؤتمر الةةدولاإلشةكاليات والمواجهةة : اإلنترنةت عبةةر التحةرش (.2018.) تةون، أيمةن أحمةديز -37

 .2018 إبريل 26-24علم االجتماع،جامعة  عين شمس ،جمهورية مصر العربية،،كلية التربية ،قسم الفلسفة و

، جامعةة محمةد نسةانيةاإل العلةوم مجلةة. العربيةة المنطقةة ىفة اإلرهةاب ظةاهرة ىتفشة ىفة ىاالجتمةاع التواصةل وسةائل دور(. 2016، سةامية.)ىو حميدسالطنية ، بلقاسم  -38

 .44-25(،44)1، الديمقراطية الشعبية الجزائرية لجمهوريةخيضر بسكرة، ا

، قسةةةنطينة ىمنتةةةور اإلخةةةوة جامعةةةة ،مجلةةةة العلةةةوم اإلنسةةةانية .الجةةةرائم اإلباحيةةةة ضةةةد شةةةخص القاصةةةر عبةةةر اإلنترنةةةت (.2017.) سةةةالف، بولغليمةةةات -39

 .110-99(،48، ب )الديمقراطية الشعبية الجزائرية لجمهوريةا

معهةةد الجمهوريةةة لمنهجيةةات البحةةث (. مقدمةةة فةةى منةةاهج البحةةث العلمةةى االجتمةةاعى ،الطبعةةة األولةةى ، 2016.)يوسةةف ،فخةةر الةةدين و غريةةب ميةةرزا، سالمة،يوسةةف و -40

 .مركز دراسات الجمهورية الديمقراطيةالجمهورية العربية السورية، ،ىالعلم

، الدوليةة والعالقةات السياسةية الدراسةات جيةل مجلةة.  يةاالفتراضة المنظمةات لظةاهرة علميةة دراسة : العربي الوطن ىف بوك الفيس(. 2015.)عبدالقادر ىدرقاو شريف، -41

 .105-83(، 1)1مركز جيل البحث العلمى،طرابلس، الجمهورية اللبنانية ،

، وديةالمملكةة العربيةة السةع ،الريةاض ، األمنيةة للعلةوم العربيةة نةايف جامعةة.مجلةة األمةن و الحيةاة، اإلنترنت عبةر الةزواج(.2013.)الةدين صةالح سةهام الحميةد، عبةد -42

33(376،)52-57. 

 كليةة مجلةة. والمةأمول الواقةع بةين : الفکريةة االجتمةاعی التواصل وسائل مخاطر من الحماية فی السعودية العربية المملکة دور(. 2018عبد الخالق، مسعد عبد السالم .) -43

، جمهوريةةة مصةةر  األزهةةر جامعةةة، القةةاهرة،للبنين والعربيةةة اإلسةةالمية الدراسةةات كليةةة ، للبنةةين والعربيةةة اإلسةةالمية الدراسةةات

 .1422-1347(،18)2العربية،

ً  المنطوقة الكلمة أثر(. 2015.)محمد العال عبد رحاب العال، عبد -44  المصةرية المجلةة .اإلنترنةت عبةر للشةراء الشةباب نوايةا على االجتماعي التواصل مواقع عبر إلكترونيا

 .73-1(،3) 39مهورية مصر العربية ،، ج التجارة كلية ة،المنصور جامعة، التجارية للدراسات

(.الممارسة العامة للخدمة االجتماعية و تنمية وعى الشباب بالمواطنة الرقمية :دراسةة مطبقةة علةى الشةباب الجةامعى بمحافظةة قنةا. مجلةة 2015عبد هللا، حمدى عبد هللا .) -45

 .301-230(،6)39امعة حلوان، جمهورية مصر العربية،نسانية،كلية الخدمة االجتماعية،جفى الخدمة االجتماعية والعلوم اإلدراسات 

جتمةاع نترنت.رسةالة ماجسةتير ، كليةة البنةات لةآلداب و العلةوم والتربية،قسةم االى مواقةع اإل(.الشباب وقضايا الزواج و األسرة ف2014على، أميرة على ماهر عبد العليم ) -46

 ، جامعة عين شمس،جمهورية مصر العربية.  عالمشعبة اإل

 .المقدسةيات النسةاء مةن عينةة علةى دراسةة : ىاالجتمةاع والتواصةل اإلنترنةت مواقةع عبةر ىاإللكترونة التحةرش(. 2018.)عيةد محمةد فداء طه،و محمد خليل حمد عليان، -47

 .166-154(،  43)1،فلسطين، المفتوحة القدس جامعة،واالجتماعية اإلنسانية للبحوث المفتوحة القدس جامعة مجلة

  ،جمهورية مصر العربية ،عالم الكتب.،الطبعة األولى ،القاهرة(. معجم اللغة العربية المعاصرة2008أحمد مختار .)عمر،  -48

. رسةالة ماجسةتير ، كليةة الدراسةات دراسةة حالةة طةالب جامعةة النيلةين -والثقةافي ىالتغيةر االجتمةاع ىفة ىاالجتمةاع شةبكات التواصةل دور (.2016، ابتسةام أدم )ىعيسة -49

 .السودان جمهوريةواالنثروبولوجيا والخدمة االجتماعية،جامعة النيلين ، الخرطوم ،  العليا ، قسم االجتماع

منيةةة فةةى المجتمعةةات المعاصةةرة :دراسةةة ميدانيةةة علةةى عينةةة مةةن طلبةةة الجامعةةة الجزائرية.المجلةةة العربيةةة لعلةةم (.شةةعور الشةةباب بالمخةةاطر األ2017غيةةات ،بوفلجةةة.) -50

 .56-37(،4)1النفس،المملكة المغربية، 

 العلميةة سةرت جامعةة مجلةة .تحليليةة اسةتطالعية دراسةة :للشةائعات التةرويج ىفة ىاالجتمةاع التواصل وشبكات االتصال وسائل دور(. 2016قناوى،فوزية حسين على.) -51

 .66-35(،1)6،جامعة سرت، دولة ليبيا،  واالستشارات البحوث مركز ،نسانيةاإل العلوم

اإلنترنةةت بالمملكةةة العربيةةة  ىمسةةتخدم اإلنترنةةت : دراسةةة مسةةحية لةةبعض ىالجةةرائم اإللكترونيةةة الموجهةةة ضةةد مسةةتخدم (.2010)محمةةد بةةن علةةي بنةةت نةةوال ،ىقيسةة -52

جامعةةةةة اإلمةةةةام محمةةةةد بةةةةن سةةةةعود  .رسةةةةالة ماجسةةةةتير ، كليةةةةة العلةةةةوم االجتماعية،قسةةةةم علةةةةم االجتمةةةةاع والخدمةةةةة االجتماعيةةةةة،السعودية

 ،الرياض ،المملكة العربية السعودية. اإلسالمية

 ،مؤسسةةة كنةةوز الحكمةةة للنشةةر والتوزيةةع،جتماعيةاال للدراسةةات الحكمةةة مجلةةة ،الجزائةةري الشةةباب لةةدى االفتراضةةية الهويةةة تمةةثالت (.2017كرمية،خديجةةة.) -53

 .222-214(،10)1،الديمقراطية الشعبية الجزائرية

 ، مؤسسةة كنةوز الحكمةة للنشةر والتوزيةع، تصةاليةواال اإلعالميةة للدراسةات الحكمةة مجلةة .الجديةد اإلعةالم ظةل ىفة االفتراضةية الهويةة (.2017كسةيرة، أسةمهان.) -54

 .134-128(،10)1،الديمقراطية الشعبية ائريةالجز

 ماجسةتير رسةالة.  أنموذجةاً(– بةوك  يسفة( الجةامعين الطلبةة لةدى النفسةية دةحةبالو بالشةعور عالقتةه و ىاعتمةاالج التواصةلت شةبكا اسةتخدام  (.2014)مةريم ى،مراكشة -55
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Abstract 
The study aimed to prove a relationship between the attitudes of the youths towards the marriage 
through digital dating and between the awareness of the security of social with its tow axes(the 
youths information about the security of social - the youths practices relating with the security of 
social) as the youths realizes it, the study tools included preliminary data form ,a questionnaire of 
the youths attitudes towards the marriage through digital dating , and a questionnaire of the youths 
awareness with the security of social that relating with the digital dating for the purpose of the 
marriage , and applied on a sample consists of (300) youths were selected in a  purposely and by 
chance manner, their ages (from 15 to 30 years), from their (120) are from the countryside and 
(180) are from the urban areas, and from Different educational, social and economic levels, and 
the study relied on the descriptive and analytical approach. 
The most important results of the study in that there is a negative correlation relationship with 
statistical significance between the attitudes of the youths towards the marriage through digital 
dating and between each of the (axe of the youths information about the security of social - axe of 
the youths practices relating with the security of social) and the awareness of the security of social 
as the youths realizes it generally at a level of significance (0.001, 0.01, 0.001) respectively, In the 
light of results the study presented a number of recommendations Including It does not depend on 
digital dating only for successful marriage But through acquaintance on the ground with the 
knowledge of the parents and take the time necessary for the relationship without lying between 
them and understanding among themselves on the basis of the relationship after marriage, and 
also intensifying the awareness of youths by the family, schools, universities and the media to 
maintain their intellectual and social security not to Trade  information, whether digital 
(Electronic and bank accounts and confidential numbers) or Trading of information related to 
national security or writing their privacy, exchanging images, opening video and blind trust 
during digital dating. 
 

Key words: The Marriage through digital dating , security of social , youths . 


