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   المعاصرة  الفيزيقيةو   النفسية  االجتماعية  المتغيرات
 اإللكتروني  الزواج  مكاتب  انتشار  على  أثرهاو 

   حضرية  أخرىو   ريفية  بيئة  بين  مق ارنة  دراسة
 

 (2)سحاقإ نجية -(2)عبد العظيم سليمان صالح -(1)سماعيلإ المولى عبد عاطف الشيماء
، اآلداب كلية (2، جامعة عين شمسيئيةت والبحوث البالدراسا طالب دراسات عليا بمعهد( 1

 جامعة عين شمس
 

 المستخلص
المتغيرات النفسية واالجتماعية والفيزيقية وراء لى الكشف عن هدف البحث الحالي إ

 واسعة أصبحت لكترونيإلا الزواج ظاهرة إنحيث  إنتشار مكاتب الزواج اإللكتروني.
 على مفتوحة اليوم الحديثة االتصال ائلفوس مصراعية، على مفتوح أصبح فالعالم نتشار،إلا

 قافأ ختيارا على ذلك ساعد مما الجميع، متناول فى سهلة صبحتأ حيث الخمسة، القارات
 أشكالها تعددت الظاهرة ههذ نتشرتإ أن فبعد لكترونية،إلا الزواج مكاتب منها للزواج جديدة

 الهدف لهذا وتسعى"  حاللال فى راسين توفيق"  راية ترفع مكاتب فهناك أهدافها وتعددت
 لتحقيق للشباب مصيدة تصبح ذلك بعد ثم الراية نفس ترفع مكاتب وهناك ،خالقىأ بشكل
( مفردة من الذكور 20، فقد وقام الباحثون بتحديد عينة قوامها )الخاصة ومصالحها أهدافها

رية من في مراحل عم الريف الحضر ممن تزوجوا عن طريق تلك المواقع بالفعل واإلناث في
حيث تم جمع البيانات من خالل  ،التحليلي ستخدم الباحثون المنهج الوصفيفما فوق وا   (20)

، وقد أظهرت تحليل استجابات عينة الدراسةكما تم  ،استمارة دراسة حالة إعداد الباحثون
من أسباب اإلقبال علي مواقع الزواج اإللكتروني جاءات اإلجابات متنوعة ما بين  نأ الدراسة

مكاتب الزواج اإللكتروني ساعدت في تخطي  ،شاكل الطالق، والعنوسة، الخجل االجتماعيم
بعض المشكالت النفسية واالجتماعية لدي الشباب، ومنها الخجل من وضع الفتاه االجتماعي 
وهي أن تكون مطلقة أو أرمل أو أنها ليست بمفردها)األطفال(، وأيضا تخطي الفتاه أو الشباب 

التقصي من قبل و  التدقيق لألهل والمقابلة بالرفض من جهتهم، كما يوصي البحثفكرة التقدم 
فحات المسئولة عن مشاريع الجهات المسئولة عن  مواقع التواصل االجتماعي وخاصة الص

إصدار التصريحات التي تسمح لهم بأداء عملها، باإلطالع علي بيان حالة لمن يتقدم  ،الزواج



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –بحوث البيئية معهد الدراسات وال

 وآخرون سماعيلإ المولى عبد عاطف الشيماء
 

 2021 يونيو، الثانى، الجزء سادسالمجلد الخمسون، العدد ال
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

40 

أن  ،بالمستندات والشهادات الرسمية، وعلي صحيفة حالته الجنائية لفتح مثل هذا النشاط موثق
تشجيع الجمعيات الخيرية  ،ل تلك المواقع مع المتابعة والرقابة المستمرةتصدر قوانين تقنن ك

الحكومية وغير الحكومية )التطوعية(، علي إضافة نشاط التوافق الزواجى ضمن أنشطتها 
ها نخبة من طلبة العلم الصادقين األزهريين يبترخيص رسمي من الحكومة يشرف عل

 األخصائيين االجتماعيين.و 
 . المتغيرات االجتماعية والنفسية - مكاتب الزواج اإللكتروني :كلمات مفتاحية

 
 ةمقدم

 النَّاس   َأيَُّها َيا"تعالى قال الكون، هذا فى المرأةو  الرجل بين تحكم التى العالقة هو الزواج
 َواتَّق وا  َوِنَساءً  َكِثيًرا ِرَجااًل  ِمْنه َما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمْنَها َوَخَلقَ  َواِحَدة   نَّْفس   مِّن َخَلَقك م الَِّذي َربَّك م   اتَّق وا
 (1 اآلية ، النساء سورة) ."َرِقيًبا َعَلْيك مْ  َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ   َواأْلَْرَحامَ  ِبهِ  َتَساَءل ونَ  الَِّذي اللَّهَ 

 عالقةوليس  األنقراض من نسانىإلا النوع وحفظ األرض لتعمير وسيلة الزواج كما أن
ت بني عليها  التى المسائل من الزواج فإن معلوم هو وكما الجنسية، العالقة شباعإ على قاصرة
 (5: ص  2013)أيمن ابراهيم الدسوقى ، . األمة تتكون األسر ومن األسر، حياة

 تكوين جلأ من والمرأة الرجل بين اجتماعية تعالقا قامةإ يستهدف مقدس رباط فالزواج
 ههذ المتبادلة، بالثقة والتحلى واألخالص الصدق العالقة هذة استمرار شروط ومن سرة،أ

 لىإ الوصول به يستطيعان بشكل اآلخر على منهما كل يتعرف أن بعد إال تأتى ال العوامل
 .يمةسل سسأ على زوجية ةعالق قامةإ يستطيعان سوف امبأنه قناعة

حيث تسبق مرحلة االستعداد للزواج مرحلة االختيار وفق شروط وأسس ينشأ عليها الفرد 
 للزواج واألختيار ،أيضا تتدخل العادات والتقاليد في وضع تلك األسس والمعايير ،منذ الصغر

" الناجح األختيار على يقوم الناجح فالزواج" الفرد، حياة نوعية تحدد التى المراحل أهم من
 بإختيار يتعلق ما سواء للشريك موفق الغير األختيار الى ترجع الفشل حاالت من يرفكث

 أو بينهم، واألخالق واألدب، بالدين، المتعلقة المعايير اختالف أو للزوجين، التعليمى المستوى
 (111 : ص2004، الخشاب سامية).واألقتصادية األجتماعبة المكانة أختالف
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في ذلك  ،واالحصائيات المرتفعة للطالق بين الشباب حيث يقاس ذلك الفشل بالنسب
( في إحصائياته عن نسب الطالق 2019الشأن يذكر تقرير مجلس التعاون الخليجي عام )

( اي بمعدل %55أن هناك إرتفاع في نسب الطالق بنسبة) ،علي مستوي الدول العربية
والتي بلغت فيها  (2010( ألف حالة طالق عن أخر إحصاء له والتي كانت عام )72.4)

ومن خالل ما سبق نري أن متوسط عقود الطالق لكل يوم  ،( ألف حالة46.7عقود الطالق )
( 2010( وذلك مقارنة ب)2016( حالة طالق في عام )198وصلت إلي ما يقرب من )

: ص 2019)تقرير مجلس التعاون الخليجي،  ( حالة طالق لكل يوم.128والتي كانت تشهد)
12). 

الجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء في ذلك الشأن علي المستوي المحلي أن  كذلك يذكر
حيث سجل عدد حاالت  ،حاالت الطالق شهدت تراجعًا ملحوظًا خالل شهر مايو الماضي

كما  ، (2019( ألف حالة خالل شهر مايو )13.2( ألف حالة مقابل)4.9الطالق نحو)
ة الماضية حيث تراجعت حاالت الزواج أيضا رصدت بيانات الجهاز تطور عقود الزواج الفتر 

( ألف عقد زواج في مايو 41.1( ألف حالة زراج مقابل نحو )32.1في مايو الماضي لتصل)
)الجهاز (%21.9( ألف حالة زواج بنسبة بلغت نحو )11( بتراجع بلغ قيمته )2019)

 .(45: ص 2019المركزي للتعبئة واالحصاء، 
 مجال فى كبيرة تطورات الحالى القرن وبدايات نالعشري القرن نهاية شهدت حيث
 األقمار بواسطة واألتصاالت الرقمية، الحاسبات شبكات ضمنها من الرقمية التكنولوجيا
 على طرأت التى الحديثة التطورات تلك أدت فقد الفضائية، التلفاز ومحطات الصناعية،
 طرأت التى العديدة جتماعيةاال التغيرات بعض ظهور الى بأكملة والعالم المصرى المجتمع

 األقتصادية بالتغيرات مرهونة كانت تغيرات وهى الزواج، ونظام الشباب وفئة األسرة على
 فى ظهرت التطورات تلك فمع الماضية، القليلة العقود خالل وتيرتها تسارعت التى الجوهرية
 واألسرة عام بشكل المجتمع توئرق أصبحت التى والظواهر المشكالت بعض األخيرة اآلونة
 بعض تغيرو  المهور، وغالء المبكر، الطالق العنوسة،ومن أهم تلك الظواهر  خاص، بشكل
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 حديثة ساليبأ الى األتجاة الى بالشباب دفعت الظواهر هذة كل ، والتقاليد والعادات القيم
 الحديثة التواصلمواقع  نتشارإ على ذلك وساعد األسرة، نطاق خارج الحياة شريك عن للبحث
 يطلق الشباب بتزويج خاصة االنترنت على مواقع نتشارإ الزواج اختيار أساليب حدثأ ومن
معرفة أسباب أقبال  الراهنة الدراسة مشكلة تتحد هنا ومن ( األلكترونى الزواج مكاتب) عليها

ومعرفة األفكار التي  ،هؤالء الشباب علي مثل تلك المواقع ومدي صدق وعودها أو كذبها
 ب أو الفتاة إلي اللجؤ إلي مثل تلك المكاتب. دفعت بالشا

 

 البحث مشكله
 اآلونة فى علية طرأت التى التطورات من كبيرة لموجة المصرى المجتمع تعرض أن بعد
 وغالء األغتراب، :مثل الزواج أمام عائقاً  وقفت التى الظواهر بعض لظهور دتأ األخيرة
 ههذ كل سبيال، الية أستطاع لمن الحج مثل واجالز  أصبح أن وبعد األقتصادية والحالة المهور،

 من الصعوبات وتذليل العقبات، تلك لمواجهة جديدة طرق ابتكار الى بالشباب دفعت المتغيرات
 الوقت فى أنتشاراً  وأكثرها الطرق ههذ أحدث لعل الزوجية، عش وبناء الحياة شريك إيجاد أجل

 فقط قديمًا، الخاطبة محل حلت والتى رونىلكتإلا الزواج مواقع طريق عن الزواج هو الراهن
 االنترنت طريق نع نتشرتإ المكاتب ههذ"  المودرن الخاطبة" عليها وأطلق كبير بشكل ظهرت
( والتي هدفت إلي 2014ففي دراسة ليديا غرين ) مكان، كل فى عالنتهاإ ترويج وبداءت

معظم ي فقد أظهرت الدراسة أن معرفة األسباب وراء لجؤ المسلمين إلي مواقع الزواج اإللكترون
وكان رأي اآلخرين أن  ،اآلراء إيدت وجود بعض الشيء من المصداقية والحفاظ علي الهوية

أيضا كانت هنا دراسة في نفس العام  ،هناك شيئ من الحرية في عملية االختيار والتعرف
اج وأثرها علي الشباب هدفت لمعرفة اآلثار االيجابية والسلبية إلستخدام المواقع المرتبطة بالزو 

وأن أهم دوافع  ،مواقع الزواج غير ناجحة علي اإلطالقالجامعي من الجنسين وقد أظهرت أن 
كما أن نسبة اإلناث  ،اإلستخدام لمواقع الزواج في المرتبة األولي هو دافع التلسلية والترفية

 (2014ماهر، أميرة علي .)أكثر من نسبة الذكور في تصفح مواقع الزواج عبر اإلنترنت
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 عادات هل شرقى كمجتمع المصرى المجتمع على جديدة ظاهرةت عد  المكاتب ههذأن  كما
ومن  ،عريس عن لنفسها بالبحث تبادر أن يجب ال الفتاة أن يرىمجتمع  فهو ،محافظة وتقاليد

هنا أصبحت الفتاة تعمال دون علم األهل وتبحث لنفسها عن شريك الحياة دون تحديد هويتها 
 يراهها بحيث االلكترونى الزواج واقعم فى الزواج طلباتفي  تتزايدومن هنا نجد   ،م األهلأما

 فى تساعد قد هاأن يرى اآلخر والبعض ،مشكالتهم معالجة فى تساهم قد هاأن على البعض
 كافة تقديم فى والنزاهة للمصداقية هاتقادإلفل نظراً  الطالق وهى كبر،أ مشاكل حدوث

 . المهمة صيلوالتفا المعلومات
 شريك عن والباحثات الباحثين والفتيات الشباب من كبيرأ إقباالً  الطريقةه هذ شهدت وقد

 على طرأت التي السسيوثقافية التغيرات أنوهو ما أظهرت دراسة مرفت محمد البرعي  الحياة
 مشكلة) مثل والمشكالت الصراعات من العديد بروز إلى أفضت قد المصري المجتمع
 والتي( األسري العنف المبكر، والطالق القاصرات، وزواج السرى الزواج نتشارا العنوسة،

 بشكل وساعدت الشباب بين الزواجي االختيار معايير وعلى األسري النظام علي نعكستإ
) مرفت محمد البرعي، . عليها المترددين زديادا  و  الزواج مكاتب نتشاراو  بروز علي كبير

2013) 
 النفسية االجتماعيه المتغيرات على التعرف محاولة فى الدراسة مشكلة تتحدد هنا ومن
 الشباب دفعت التى واألسباب ،االلكترونى الزواج مكاتب تشارإن فى ساهمت التى والفيزيقية

 ما الزواج عند الشباب تواجهة التى المشكالت حل فى ساهمت وهل ،المكاتبه هذ على للتردد
 .ال

 أسئلة البحث
 تسأول رئيسي ينبثق منه تسأوالت فرعية:  في ثالبح أسئلة تتبلور

 :الرئيسى التساؤل
 ؟ لكترونىإلا الزواج مكاتب نتشارإل المؤدية والفيزيقية النفسية االجتماعية المتغيرات ما -1
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 -: وهى الفرعية التساؤالت من مجموعة التساؤل هذا من وينبثق
 المصرى المجتمع فى لكترونىإلا الزواج مكاتب نتشارإل المؤدية األجتماعية المتغيرات ما .أ

 حضر؟ وأ ريف سواء
 األجتماعية المشكالت بعض عالج فى لكترونىإلا الزواج واقعم إلي أي مدي ساعدت .ب

 ؟ الدراسة مجتمع الشباب لدى النفسية
 ؟ االلكترونى الزواج مكاتب ألنتشار واإليجابية السلبية اآلثار ما .ت
 ؟ االلكترونى الزواج مكاتب اتسلبي لمواجهة الالزمة االدواتو  الوسائل ما .ث

 
 البحث أهداف

 ألنتشار المؤدية النفسية االجتماعية المتغيرات تحديد فى الرئيسى الدراسة هدف يتحدد
 :  كالتالى الفرعية األهداف بعض الرئيسى الهدف عن وينبثق ،اإللكترونى الزواج مكاتب

 . السابقة الدراسات خالل من الظاهرة لطبيعة تصور وضع .1
 . لكترونىإلا الزواج واقعم على نعكاسهاإ ومدى النفسية األجتماعية المتغيرات يحتوض .2
 . لكترونىإلا الزواج مكاتب أنتشار سلبياتو  يجابياتإ على التعرف .3

 
 .البحث أهمية

 .والتطبيقية النظرية الناحية من أهمية على البحث هذا ينطوي
 التى والضغوظ العوامل على تعرفبال تهتم كونها فى الدراسة ميةأه :األهمية النظرية

 ،لكترونىإلا الزواج واقعلم اللجوء الى دفعتهم والتى الجنسين من الشباب معظم لها يتعرض
 واقعم نتشارإ عن الناتجة يجابيةإلوا السلبية اآلثار بعض توضيح فى كثرأ األهمية تتضح وقد

 .غراضهاأ توضيحو  لكترونىإلا الزواج
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 والتعرف الواقع فى تطبيقها محاولة فى تطبيقياً  الدراسة هميةأ تتعرض: التطبيقية األهمية
 فى البيئية القيمو  األجتماعية العادات فى تغيير حدوث الى أدت التى واألسباب العوامل على

 تأثيرها ومدى ،والتقاليد العادات تلك عن تنتج التى النفسية األسباب بعضو  ،المصرى المجتمع
 ،الزواجى لألختيار كوسيلة لكترونىإلا الزواج واقعم الى لجوءل بهم تدفع حتى الشباب على

يمكن للدراسة الحالية مساعدة الجهات التشريعية في إصدار تشريعات خاصة لتقنين وضع 
 .مساعد الجهات الرقابية ،المواقع اإللكترونية الخاصة بالزواج

 

 .سابقة راساتد
 نترنت للدردشة.غالبية العرب يستخدمون اال: (2011دراسة بيت كوم)
غالبية مستخدمي االنترنت في الدول العربية يلجأون إلي الشبكة العنكبوتية  أظهرت الدراسة أن

أو العثور علي أصدقاء جدد مقارنة بمستخدمي اإلنترنت إلغراض  ،للدردشة مع أصدقائهم
ردشة وذكرت الد ،والبحث عن وظيفة ،والتسوق اإللكتروني ،أخري مثل التعلم عبر االنترنت

المتخصصة التي أجريت مع " بيت كوم" أحد أكبر مواقع التوظيف في الشرق االوسط أن 
 ،السبب الرئيسي إلستخدام االنترنت في المنطقة العربية يعود إلي المشاركة بصفة يومية

( ممن شملتهم الدراسة يستخدمون االنترنت في التواصل %67وكشفت النتائج أن )
( منهم أنهم يتواصلون يوميًا مع أصدقائهم عبر البريد %36) بينما ذكر أن ،االجتماعي
( مع االصدقاء عبر مواقع التواصل االجتماعي مثل " فيس %31فيما يتواصل) ،اإللكتروني

 تويتر" وغيرها. ،بوك
 وسائل على وانعكاستها السسيوثقافية التغيرات: (2013دراسة مرفت محمد برعي )

 اإلسكندرية بمدينة الزواج مكاتب عضلب حالة دراسة للزواج االختيار
 نحو الشباب اتجاهات على التعرف تحقيق مجموعة من األهداف منها: هدفت الدراسة إلي

 األبعاد على التعرف الدراسة، مجتمع في المنتشرة الحديثة االختيار أساليب في التغيير
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 على التعرف المعاصر، وقتنا في للزواج االختيار عملية فى تسهم التى االجتماعية والمحددات
 ارتفاع بمشكلة الزواج مكاتب نتشارإ عالقة للزواج، االختيار سوء عن تنجم قد التى المشكالت
 الزواج مكاتب وسلبيات إيجابيات على التعرف الدراسة، مجتمع في والطالق العنوسة معدالت
 األنثربولوجى، منهجال : اآلتية واألدوات المناهج على اعتمدت فقد ،الزواجى لالختيار كوسيط
 الزواج مكاتب من لمجموعة استطالعية دراسة بعمل الباحثة قامتكما  الحالة، دراسة منهج

 – فيكتوريا – باكوس – الجمرك):  اآلتية واألحياء المناطق فى اإلسكندرية مدينة فى المنتشرة
 وشرق ووسط غرب أحياء فى. )بوقيرأ – بشر سيدى – جليم -كليوباترا – براهيميةإلا

 قد المصري المجتمع على طرأت التي السسيوثقافية التغيرات أن الدراسةفقد أظهرت  ،.(المدينة
 السرى نتشارالزواجإ العنوسة، مشكلة) مثل والمشكالت الصراعات من العديد بروز إلى أفضت
 وعلى األسري النظام علي نعكستإ والتي( األسري العنف المبكر، والطالق القاصرات، وزواج
 الزواج مكاتب نتشارا  و  بروز علي كبير بشكل وساعدت الشباب بين الزواجي االختيار معايير

 . عليها المترددين زديادا  و 
أثر بعض المتغيرات البيئية واالجتماعية وعالقتها  :(2015دراسة حنان كامل فريد)

 بتأخر سن الزواج بين الجنسين.
ة وعالقتها بظاهرة تأخر سن الزواج بين التعرف علي المتغيرات البيئي هدفت الدراسة إلي

من خالل التركيز علي بعض المتغيرات مثل تدخل االهل في اختيار شريك الحياة  ،الجنسين
والخوف من المسئولية  ،وخروج بعض الفتيات للعمل واستغاللهم مادياً  ،أو شريكة الحياة

ر االعالم في تخويف ودو  ،وصعوبة إيجاد مسكن ،وتكرار حاالت الطالق وفشلها ،الزوجية
حيث اعتمدت الدراسة علي عينة من الشباب  ،الشباب من تكوين أنفسهم وتأهيلهم للزواج

( مفردة تراوحت 200وبلغت العينة ) ،المصري من الذكور واإلناث المتأخرين في الزواج
( فيما فوق في الريف 30( فيما فوق في الريف والحضر والذكور )25أعمارهم في اإلناث)

وذلك  ،حيث استخدمت الدراسة منهج المسح االجتماعي بالعينة ،( فيما فوق في الحضر35و)
أن هناك فروق  حيث أظهرت النتائج إلي ،من خالل تطبيق استمارة استبيان لجمع المعلومات
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ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في الريف والحضر حسب المتغيرات البيئية المسئولة 
وكذلك توجد فروق بينهم أيضا حسب المتغيرات االقتصادية المسئولة  ،واجعن تأخر سن الز 

كما أشارت إلي أن هناك فروق بينهم في الريف والحضر حسب  ،عن تأخر سن الزواج
 المتغيرات االجتماعية المسئولة عن تأخر سن الزواج. 

 ظاهرة العنوسة وتداعيتها.: (2016دراسة محمد بن أحمد)
والتعرف علي اآلثار  ،التعرف علي العوامل المسببة إلنتشار ظاهرة العنوسة هدفت الدراسة إلي

إلي  ،حيث اعتمدت الدراسة علي وصف الظاهرة المدروسة ،تشار هذه الظاهرةإنالسلبية في 
( 7هم)ريت علي مجموعة من االشخاص عددجانب قيام الباحث بعمل دراسة استطالعية إج

ومن خالل استجاباتهم تم إنشاء استمارة استبيان  ،ليهمأفراد تم طرح مجموعة من االسئلة ع
أظهرت النتائج أن مصطلح العنوسة حيث  ،نتشارهباب العنوسة واآلثار الناتجة عن إلمعرفة أس
ويرجع ذلك إلي  ،ستعماله علي النساء دو الرجال في مختلف بقاع الوطن العربيإقتصر إ

كذلك أكدت الدراسة علي  ،بوضع المرأة في المتجمع المتعلق العادات والتقاليد البدائية والتفكير
أن هناك اتفاق بين معظم اآلراء علي كون العنوسة مسألة تتعلق بالفتيات الغير جميالت دون 

كما أتي الوضع االقتصادي  ،حيث أن جمال المرأة يعد أهم مقاييس اختيار العروسة ،غيرهم
 ه اآلفه في مجتمعنا العربي.المتدهور كأحد األسباب المحورية التي تغلغل هذ

 كل ماتريد معرفته عن ظاهرة الزواج اإللكتروني.: (2016دراسة مصطفي السراوي)
وماهي العواقب التي  ،التعرف علي أسباب اللجوء إلي هذا النوع من الزواج هدفت الدراسة إلي
أظهرت حيث  ،وهل حرمت المحاكم السعودية هذا النوع من الزواج أم ال ،تترتب علي ذلك

إلي جانب كثرة  ،الدراسة أن السبب الرئيسي في هذا الزواج هو الهروب من شبح العنوسة
حيث يجد فيها  ،وأيضا سهولة البحث في المواقع التي تدعو لذلك ،المواقع التي تدعو لذلك

وأن معظم هذا  ،الشخص سهولة التنقل واالختيار والحديث مع أكثر من طرف في آن واحد
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وأن الزواج اإللكتروني هو من االسباب  ،أو التشهير أو االحتيال ،ينتهي باإلبتزاز الزواج غالبا
 القوية الداعمة للجريمة المعلوماتية.

 أوجه اإلتفاق واإلختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
محاولة معرفة  (  وهي2015تتفق الدراسة الحالية مع دراسة حنان فريد) :من حيث األهداف
أيضا تتفق مع دراسة  ،دت إلي لجوء الشباب والشابات إلي الزواج اإللكترونيأالمتغيرات التي 

ارات الشباب مع اختالف الدراسة الحالية هي معرفة تأثير العنوسة علي اختيمحمد بن أحمد و 
 تتفق الدراسة الحالية مع في أنها تهتم بالعنوسة كأحد أسباب اإلقبال علي الزواج اإللكتروني،

( في دراسة األسباب وراء لجوء الشباب لظاهرة الزواج 2016دراسة مصطفي السراوي)
( في دراسة أساليب اختيار 2013تتفق الدراسة الحالية مع دراسة مرفت البراعي) اإللكتروني،

والتعرف علي المشكالت التي قد تنجم من تلك االختيارات  ،شريك الحياة بالطريقة الحديثة
يجابيات تلك المكاتب، أيضا التعرف علي ولكنها تختلف معها في عينة الدراسة  سلبيات وا 

  .حيث أن الدراسة الحالية تعتمد علي الشباب من المترددين علي مواقع الزواج اإللكتروني
حيث أنه  كما تتفق الدراسة مع الدراسات السابقة في المنهج المستخدم،  من حيث المنهج:

( في إستخدام منهج 2013( ودراسة مرفت البراعي)2015)تتفق في ذلك دراسة حنان كامل
 .المسح االجتماعي بالعينة

( في إستخدام دراسة الحالة 2013حيث أنها تتفق مع دراسة مرفت البراعي) من حيث األدوات:
( والتي 2016( ودراسة محمد بن أحمد)2015وتختلف مع دراسة حنان كامل) كاداة دراسة،

 داة للدراسة.إعتمدت علي االستبيان كأ
( في أنها أظهرت أن 2015تفق الدراسة الحالية مع دراسة حنان كامل)تت من حيث النتائج:

والظروف  أحد أسباب إقبال الفتيات علي مواقع الزواج اإللكتروني هو تأخر سن الزواج
فروق بينهم أيضا حسب المتغيرات  ظهرت دراسة حنان أن هناكأا بينم ،االقتصادية للشباب

( والتي 2016وأيضا دراسة محمد بن أحمد) صادية المسئولة عن تأخر سن الزواج،االقت
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أظهرت أن الوضع االقتصادي المتدهور كأحد األسباب المحورية التي تغلغل هذه اآلفه في 
 مجتمعنا العربي.

( حيث أظهرت الدراسة 2016أيضا تتفق الدراسة الحالية مع دراسة مصطفي السراوي)
اؤي إستخدام المواقع اإللكترونية الختيار شريك الحياة أن بعض االشخاص الحالية أن من مس

جاء أيضا  وهو ما وأن هناك مواقع قد ال تكون أمنه بالدرجة الكافية، قد تستخدمه للتسلية فقد،
ظهرت ان الشخص يجد  سهولة في التنقل واالختيار والحديث مع أوالتي  في دراسة مصطفي

وأن معظم هذا الزواج غالبا ينتهي باإلبتزاز، أو التشهير أو  أكثر من طرف في آن واحد،
وهو  االحتيال، وأن الزواج اإللكتروني هو من االسباب القوية الداعمة للجريمة المعلوماتية،

 ( من خالل نتائج دراستها.2013أيضا ما ذكرته مرفت البرعي)
 

 البحث مف اهيم
 قانونية بطرق بينهم حميمة عالقه قامةإل همرااو  رجل بين يربط اجتماعى نظام هو : لزواجا

 على العالقة هذة تقوم كما بينهم، متبادلة وحقوق واجبات لىإ يخضع النظام هذا ،بها ومعترف
 .بناءأ نجابا  و  مستقلة سرةأ تكوين بهدف الحياة واستمرار والمبادئ والقيم والطمأنينة االستقرار

 شخصية تشكيل فى تسهم التى االجتماعية العوامل هى :النفسية األجتماعية المتغيرات
 حداثإ لىإ ومنها لكترونى،إلا الزواج ظاهرة فى اجتماعية تحوالت حداثإ الى وتؤدى الفرد
سراف و  المهور فى مبالغة من الزواج مظاهر فى جذرى تغير  من كنوع الزواج احتفاالت فىا 

 الزوجية بيت على ينفق مافي ومبالغات اجتماعى مستوى من وماتتطلبة ،هالمباهاو  المظهرية
 طريق عن الحديثة الزواج أختيار لوسائل اللجوء الى الشباب دفع هذا فكل ،هاطريق عن

 . األنترنت
 تمثل(  نترنتإلا)  العنكبوتية الشبكة على منتشرة مواقع هى :االلكترونى الزواج مكاتب

 قاعدة خالل من الحياة شريك عن للبحث تطوراً  أكثر سلوبأ فهى قديمًا، الخاطبة دور
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 ماهو تحديد يتم القاعدة هذة خالل ومن الجنسين، من الزواج فى الراغبين عن كبيرة معلومات
 من األالف المواقع هذة وتضم الزواج فى الراغب يريدها خاصة مواصفات من مطلوب
 . العالم انحاء جميع فى الزواج فى الراغبين

 
 للدراسة النظرى االطار

عمليات األختيار الزواجى  النظريات تفسيرحاولت : مفسرة للدراسةالنظريات النفسية ال
 النظريات : أهم هذه

ترى هذه النظرية أن عملية االختيار الزواجى تتم فى  :تظرية القرب أو التجاور المكانى ا(
نطاق جغرافى محدد يكون بمثابة مجال مكانى يستطيع الفرد أن يختار منه، وهو مايطلق 

يكولوجية لألختيار، تتفاوت من فرد آلخر من حيث تفترض أن الناس علية الفرصة اال
عادة يميلون الى الزواج بهؤالء الذين يعيشون بالقرب منهم وبشكل مستمر فى دراسة أو فى 

 ( 310: ص  1998الزواج ، و  عمل .)الوحيشى احمد بيرى ، االسرة
ب االجتماعى أو وعندما تطورت هذه النظرية أصبحت تضم أيضا  ما يعرف بالتقار 

الوظيفى فعندما يجمع العمل أو الدراسة األفراد فإن بعضًا منهم تزداد أواصر المحبة بينهم، 
وفى النهاية يتزوجون فى عصر المعلوماتية يتوقع أن يزيد اختيار األفراد لشركائهم فى الزواج 

 ( 85: ص  2019ممن يعرفونة بغض النظر عن مكان إقامتهم ) حواوسة جمال ، 
وتتضمن فكرة األختيار فى الزواج بالضرورة كما يظهر فى فى كتابات علماء األجتماع 
العائلى عامل القرب المكانى، فقد تبين من الدراسات العديدة التى إجريت فى هذا المجال أن 
الناس يتزوجون ممن يلتقون بهم، وهؤالء الذين يعيشون عادة بجوارهم سواء فى العمل أو 

 تعارف الشباب.و  أن للقرب المكانى أهمية وظيفية فى لقاءتبين و  المسكن،
ئرة مكانية اق جغرافى محدد بمثابة داعملية االختيار للزواج تتم فى نط نأوهذا يعنى 

 ( 167: ص  2000.) سناء الخولى ، ن يختار منها للزواج يستطيع الفرد أ
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 وضعها روبرت ونش أهتماماً النظرية التى لقد حظيت هذه  ب ( نظرية التكامل بين الزوجين :
 حسب هذه ،كثيرًا من طرف الباحثين، وتمت على أساسها العديد من الدراسات والبحوث

ساس التكامل بين الشخصين المقبلين على عملية األختيار الزواجى تتم على أالنظرية فإن 
لها شخصية  التى نما عن الزوجةا  و  حث عن الزوجة التى تماثلة تمامًا،الزواج ، فالفرد ال يب

ويرى ونش أن الرجل يختار زوجتة إذا  كل طرف يكمل اآلخرو  ،تختلف عن شخصيتة
 )السيد عبدالعاطىرضاءات معينة وتكمل ما يريد من نقص .توافرت فيها سمات تحقق له إ

 ( 5: ص  2000آخرون ، و 
 اسبالمن كيالشر  اريالخت فرد كل سعىي للزواج، ارياالخت ةيعمل في أن( نشيو ) أكدكما 

 احتمال في تؤثر المكملة الحاجة أن رىيو ، والرضا اإلشباع حاجة من حد بأعلى مدهي الذي
 أن بمعنى ة،يالنظر  ذهھ في ةياألساس ميھالمفا من المكملة الحاجة مفهوم عدي ارياالخت ذاھ

  ً وفقا ارياالخت تميو  ،يهلد الحاصل النقص كملي كيشر  عن الزواج خالل من بحثي اإلنسان
 في التكامل أساس وعلى التشابة فيها سيول السمات في االختالف أساس على ةيلنظر ا لهذه

 (21: ص1985)إحسان محمد الحسن،  .فيها التجانس سيول الحاجات
 العالقات عليه تقوم الذى األساس هو التبادل أن النظرية هذه علماء يرى: التبادل نظريةج( 

 والخدمات العواطف يتبادلون الواحدة األسرة فأفراد أسرة، تكوين عند االجتماعية
 خسائر أو تكاليف بأقل ربح أكبر تحقيق إلى يسعون تبادلهم فى األفراد وأن واالتجاهات،

 Thibaut) وكيلى ثيبوت: النظرية هذه تأسيس فى اسهموا الذين العلماء أهم ومن ممكنة،
& Killy ) ، ماتربلو وهو( Blau ) ستروس وليفى( Levi – Strauss) . 

 تكاليف بأقل أهدافه تحقيق إلى يسعى بطبعه الفرد أن :النظرية هذه وقضايا مبادىء وأهم
 هذه ولتحقيق والمكانات، والتفاعل العالقات فى ممكن ربح أكبر تحقيق يحاول فهو ممكنة،
  .إليها يسعى التى األرباح إلى الوصول مقابل الخسائر بعض تحمل إلى الفرد يضطر األهداف
 عاكسا( لوجه وجها) التقابلى األفراد تفاعل من" هومانز" عند االجتماعى تبادلال ويبدأ 
 المتفاعلين، بين بعد فيما التبادل لعملية قاعدة لتكون واالجتماعية؛ واالقتصادية النفسية األوجه
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 المنفعة وليس االجتماعى والنفوذ كالسمعه اجتماعية وغايات أهداف( القاعدة أى) قوامها
 تستهدف مستمرة تبادلية عمليات عدة فى يشترك جماعته داخل الفرد ألن صرفة؛ال المادية
 االجتماعى، اعتباره من يزيد الذى له واحترامهم جماعته أعضاء قبل من االجتماعى القبول
 القبول هذا هومانز ويؤكد. جماعته لقواعد االجتماعى تماثله يكثف وبدوره االجتماعية ومكانته
: 2004)سامية الخشاب،.جماعته داخل للفرد اجتماعية مكافأة االجتماعى لوالتماث واالحترام

 (111ص
 على يقوم أنه على البشرى السلوك إلى تنظر أوسع معرفية رؤية على التبادل نظرية تقوم
 من مجموعة نهاأ على الزواجية، العملية على المقبلين الطرفين بين العالقة وتفهم العقالنية
 درجة أعلى لهما تحقق بحيث مشتركة وحياة آسرية عالقة إقامة أجل من يتفاعلون الفاعلين

 أساسها معنوية جوانب على أسرة لتكوين التبادلية وتنهض الخسارة، من درجة وأقل الفائدة من
 بين للموازنة تخضع أنها كما مادية، جوانب منها أكثر التفاعل فى الغموض وتجنب القبول،
 االختبارات من سلسلة على تقوم االجتماعية الحياة وأن لمناسب،ا واختيار المختلفة البدائل
 إنه على المنظور لهذا وفقا نجاحها حالة فى الزواج على المقبلين الطرفين بين التفاعل ويفهم
 من المتاحة البدائل بين ومقارنة والعائد للتكلفة، وحساب المنافع، تبادل من اليخلو تفاعل

 . فيه يسير الذى السلوك نمط اختيار إلى التفاعل ىف طرف كل تدفع والتى أشخاص
 مجتمع في الزواج على المقبلين الطرفين بين التبادل أن نجد  النظرية لهذه ووفقا 
 الزواج مكاتب) المستحدثة الزواج أساليب وبعض التقليدي، الزواج ظاهرة انتشار معو  الدراسة

 االجتماعي، القبول حدوث بعد المنفعة لتباد على تعتمد محسوبة عملية الزواج أصبح فقد ،(
 فقط وليس العقالنية، من كبير جانب وعلى معرفية رؤية على يبنى الشخص اختيار وأن

نما العاطفية، الجوانب  تكاليف في الزواج طرفي من طرف كل ومشاركة مساهمة مدي وا 
 ومايقدمه زوجيةال عش إلقامة ضمانات من للزواج المتقدم الشخص ومايقدمه والزواج، الخطبة
 . العالقة هذه فشل عن يكشف اهلل القدر حالة في أيضا
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 هذه أن إال للزواج االختيار عالجت التى النظريات من العديد ظهرت فقد وأخير
 ليس مجتمع على ينطبق فما للزواج، االختيار عملية توجيه فى قاطعة أحكاًما ليست النظريات
 بالمجتمعات تلحق التى التغيرات إطار فى اصةوخ أخرى، مجتمعات على ينطبق بالضرورة

 وقيم معايير من جديدة أشكااًل  أفرز الذى الوضع وهو واالتصال، التكنولوجيا ثورة ظل فى
 ،"المصريين بغير الزواج"و" الصفوة زواج"و" المضمون الزواج" أو" اللقطة زواج"مثل االختيار

 أساليب على أثرت ولكن المجتمع، فى قبل من عنها نسمع نكن لم مستحدثة مفاهيم وهى
 .المعاصر وقتنا فى للزواج االختيار ومحددات

 

 للدراسة المنهجية االجراءات
نواع الدراسات المالئمة أنسب أراسة من الدراسات الوصفية ألنها تعتبر الد نوع الدراسة: -1

 .الظاهرة موضوع الدراسةلطبيعة 
دام عينة من خالل استخ عي بالعينةالمسح االجتمامنهج المستخدم هو  منهج الدراسة: -2

 .من مجتمع الدراسة
الباحثون على إستخدام استمارة دراسة حالة من إعدادهم كاداة  اعتمد أدوات الدراسة: -3

، المحور االول البيانات ( من المحاور2لجمع البيانات، وهي أداة كمية حيث قسمت إلى )
، المؤهل، العمل، الموطن السن، النوع، الدخل الشهرياالساسية للمبحوث وتشمل 
بيانات عن مواقع الزواج االلكتروني ، المحور التاني يشمل االصلي، الحالة االجتماعية

 آراء الشباب من خالل تجاربهم.
حيث  ( استمارة دراسة الحالة ) إعداد الباحثون قام الباحثون بتطبيق وصف أداة القياس:
 ،أسئلة( 6ويشمل ) ،األساسية عن المبحوثالبيانات يشمل البعد األول تنقسم إلي بعدين 
 سؤال.( 18ويشمل) بيانات عن مواقع الزواج اإللكترونيويشمل البعد الثاني 
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من الذكور  (10( مفردة موزعة كاالتي )20تكونت عينة الدراسة من ) :المجال البشري -1
 من اإلناث( 10) المتزوجين عن طريق مكاتب الزواج اإللكتروني في الريف والحضر،
 المتزوجات عن طريق مكاتب الزواج اإللكتروني في الريف والحضر.

المناطق الريفية  ،القاهرة وبورسعيد( 2تم اختيار عدد ) المناطق الحضرية المجال المكاني: -2
 ( الشرقية والمنيا.2تم اختيار عدد)

لجمع البيانات المرتبطة   (15/11/2020:  15/10/2019)الفترة من  المجال الزمني:  -3
 لدراسة.با

لمجموعدة مدن الشدباب والفتيدات عمديدة مقصدودة  عيندة الباحثدة خدذتأ قدد :العينرة شرروط
 المتزوجين عن طريق مواقع الزواج اإللكتروني
مجموعه من المعايير الختيار عينة  تم وضع تم مراعاة الشروط التالية في اختيار العينة:

 -سس التالية :ألوتوضح على ا الشبابالدراسة من 
 واالستفسار عن بعض  دراسة الحالةلموافقة الشفوية من عينة الدراسة وهذا لتطبيق خذ اأ

 .تعرفهم علي المواقعالمعلومات الخاصة بطرق 
 الشباب والفتيات المتزوجين بالفعل عن طريق أحد مواقع الزواج ن تكون عينه الدراسة من أ

 .اإللكتروني
 ( سنة.45يزيد عن)( سنة وال 20الشاب أو الفتاة عن)ن ال يقل عمر أ 
 .أن يكون مضي عام علي األقل علي الزواج 

 يوضح توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير النوع :(1)جدول
 النسبة العدد النوع
 %50 10 ذكور
 %50 10 إناث

 %100 20 اإلجمالي
 بالنظر إلي الجدول السابق:

 نوع:توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير ال  .1
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 (%50) من الريف والحضر ( مفردة 10( )الذكورمن فئة )أن عدد العينة  تبين. 
  ( مفردة 10( )اإلناثعدد العينة من فئة )  (%50بنسبة )من الريف والحضر 

 يوضح توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير السن :(2)جدول
 السن

 ريف حضر
 اإلجمالي

 إناث ذكور إناث ذكور

 1 1 0 0 0 سنة 25-20من
 10 2 1 3 4 سنة 30-25من 
 3 1 0 1 1 سن 35-30من 
 3 0 2 1 0 سنة 40-35من 
 3 1 1 1 0 سنة 45-40من 

 0 0 0 0 0 سنة فأكثر 40
 20 5 5 5 5 اإلجمالي

( مددددن اإلندددداث 1)( 25-20أن عدددددد العينددددة مددددن فئددددة ) تبددددين بررررالنظر إلرررري الجرررردول السررررابق:
( إندداث 3) ،كددور حضدرذ ( مفدردة4( )سددنة 30سددنوات إلدي  25مدن ،عددد العينددة مدن فئددة )ريف

 ( مفدددردة1( ) 35-30مدددن عددددد العيندددة مدددن فئدددة ) ،( إنددداث ريدددف2) ،( ذكدددور ريدددف1) ،حضدددر
-35عددد العيندة مددن فئدة )مددن  ،( مفدردة إندداث مدن الريددف1) ،( إندداث حضدر1) ،ذكدور حضدر

عدددد العينددة مددن فئددة )مددن  ،( مفددردة مددن الددذكور ريددف2) ،( مفددردة مددن اإلندداث حضددر1( )40
 ( إناث ريف.1) ،( مفردة من الذكور ريف1) ،ة من اإلناث حضر( مفرد1( )40-45

 يوضح توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير التعليم :(3جدول )
 ريف حضر تعليمال

 إناث ذكور إناث ذكور

 0 0 0 0 غير متعلم
 0 0 0 0 إعدادية

 2 4 2 0 مؤھل متوسط
 3 1 3 5 مؤھل جامعي
 0 0 1 0 دراسات عليا

 5 5 5 5 اإلجمالي

( مدددن اإلنددداث 2مؤهدددل متوسدددط )أن عددددد العيندددة مدددن فئدددة  تبدددين برررالنظر إلررري الجررردول السرررابق:
( 5مؤهددل جددامعي ) عدددد العينددة مددن فئددة ،إندداث مددن الريددف (2) ،( ذكددور مددن الريددف4)،حضددر
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، عدددد ( إندداث مددن الريددف3) ،( ذكددور مددن الريددف1)،( إندداث مددن الحضددر3)،ذكددور مددن الحضددر
 ( إناث من الحضر.1عليا)دراسات العينة من فئة 

 يوضح توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير عدد ساعات إستخدام مواقع اإلنترنت :(4)جدول

 عدد ساعات إستخدام اإلنترنت
 ريف حضر

 اإلجمالي
 إناث ذكور إناث ذكور

 11 2 4 1 4 ساعات يوميا 10أقل من 

 8 2 1 4 1 ساعة يوميا 20-10مابين

 1 1 0 0  ياساعة يوم 20أكثر من 

 0 0 0 0 0 عند الضرورة

( 10)اإلنترندت  أقدل مدن  مسدتخدميأن عددد العيندة مدن فئدة  تبدين بالنظر إلي الجدول السابق:
ومددن  ،( إنداث ريددف2) ،( ذكدور ريددف4) ،( إنداث حضددر1) ،( ذكدور بالحضددر4سداعات يوميددا)

( مدن اإلنداث 4) ،( من الذكور الحضدر1ساعة يوميا)( 20-10)اإلنترنت مابين مستخدميفئة 
( 1سداعة يوميدا)( 20)( مدن إنداث ريدف ومدن فئدة أكثدر مدن2) ،( مدن الدذكور ريدف1) ،الحضر

 إناث ريف.
 يوضح توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير نوع مواقع اإلنترنت المستخدمة :(5)جدول

 نوع مواقع اإلنترنت
 ريف حضر

 أجمالي
 إناث ذكور إناث ذكور

 20 5 5 5 5 فيس بوك
 17 5 4 2 5 واتس اب
 7 4 0 2 1 إنستجرام
 8 4 2 2 1 يوتيوب
 1 1 0 1 0 تيك توك
 15 5 3 3 4 جوجل

( مدن 5موقدع فديس بدوك) مسدتخدميأن عددد العيندة مدن فئدة  تبدين بالنظر إلي الجردول السرابق:
( مددن اإلندداث 5) ،( مددن الددذكور بددالريف5) ،( مددن اإلندداث فددي الحضددر5) ،الددذكور فددي الحضددر

( مددن 2) ،( مددن الددذكور بالحضددر5واتددس أب )مسددتخدمي وأن عدددد العينددة مددن فئددة  ،يددففددي الر 
وأن فئددددة مسددددتخدمي  ،( مددددن اإلندددداث بددددالريف5) ،( مددددن الددددذكور بددددالريف4) ،اإلندددداث بالحضددددر
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وأن  ،( مددن اإلندداث بددالريف4) ،( مددن اإلندداث بالحضددر2) ،( مددن الددذكور بالحضددر1اإلنسدتجرام)
( مددن الددذكور 2) ،( مددن اإلندداث بالحضددر2) ،ر بالحضددر( مددن الددذكو 1فئددة مسددتخدمي يوتيددوب)

( مددن اإلندداث 3) ،( مددن الددذكور بالحضددر4(، وان عدددد األفددراد مسددتخدمي جوجددل)4) ،بالحضددر
 ( من من اإلناث بالريف.5) ،( من الذكور بالريف3) ،بالحضر

 
 الدراسة نتائج

 جاءت اإلجابة علي تساؤل الدراسة األول القائل:
 المصرى المجتمع فى لكترونىإلا الزواج مواقع نتشارإل المؤدية ماعيةاألجت المتغيرات ما .1

 حضر؟ وأ ريف سواء
جددداءت آراء عيندددة الدراسدددة مدددن خدددالل اإلجابدددة علدددي السدددؤال التدددالي مددداهي أسدددباب إقبدددال 

 الشباب علي مواقع الزواج اإللكتروني في الوقت الحالي؟
وأيضددا  ،وتددأخر سددن الددزواج ،والعنوسددة ،حيددث تنوعددت اإلجابددات مددا بددين مشدداكل الطددالق

الخجددل االجتمدداعي فعلددي سدديبل المثددال ذكددر)ي. ع(  مددن الحضددر أن تلددك المواقددع يضددع مددن 
خاللهدددا الشدددخص متطلباتدددده فدددي شددددريك الحيددداة دون خجدددل حيددددث أنددده يكتددددب مدددن وراء الشاشددددة 

حيددث أندده خدداض تجربددة التقدددم للكثيددر  ،المضدديئة وغيددر مجبددر علددي مواجهددة اآلخددرين بمتطلبددات
وعدزوف  ،فتيدات وكدان سدبب الدرفض هدو الوضدع المدادي لده ممدا تسدبب لده فدي مضدايقاتمن ال

فقدرر أن يخدوض فكدرة وضدع شدروط ومتطلبدات يجدب أن تتدوافر  ،عن فكرة الذهاب والتقدم لفتاة
 في شريك الحياة في أحد مواقع الزواج.

ني عدزوف أيضا ذكر)م. أ( من الحضر أن السبب وراء اللجوء إلي مواقع الزواج اإللكترو 
فيددذكر فددي ذلددك السددياق أندده تقدددم للكثيددر مددن  ،البنددات عددن فكددرة اإلرتبدداط برجددل سددبق لدده الددزواج

 الفتيات وكان العائق أمام إتمام الفكرة هي خوف الطرف اآلخر من فكرة أنه رجل مطلق.
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كمددا ذكددر)ح. س( مددن الحضددر أيضددا عدددم وجددود فرصدده للنددزول مددن السددفر والبحددث عددن 
فوجددد أن أسددهل فكددرة هددي وضددع شددروط ومتطلباتدده علددي  ،صددفات المطلوبددةشددريك الحيدداة بالموا

فهددو مددن  ،موقددع للددزواج ومتابعتدده مددن حددين الخددر دون االضددطرار لتددرك العمددل والنددزول لمصددر
 العاملين بالخارج بالسعودية.

أما عدن أراء عيندة البحدث مدن الريدف فقدد كاندت فيهدا اختالفدات قليلدة وهدي أن السدبب فدي 
ريك حيداة عدن طريدق مواقدع الدزواج اإللكتروندي هدو العدادات والتقاليدد الريفيدة بحث الرجل عن شد

 ،وطلبدددات الدددذهب ،وهدددي المغددداالة فدددي الشدددبكة ،والتدددي يصدددعب علدددي أهدددل البندددت التندددازل عنهدددا
 والمهور .

والشدبكة للفتداة ألنهدا بمثابدة  ،فيذكر)ع.أ(  أنه في الريف يغالي األهل فدي المهدور والدذهب
ويددذكر أندده  ،ومددن بدداب الوجاهدده االجتماعيددة ومجددارة اآلخددرين ،فددي الريددف عددرف وعددادات سددائدة

لجدداء إلددي تلددك المواقددع ووجددد مددن تتفددق معدده فددي الددرآي وهددي بنددت حضددرية راعددت هددي وأهلهددا 
وكانت طلباتهم كلها من االساسيات التي يقوم عليها  ،وطلبة منه طلبات في استطاعته ،ظروفه
 الزواج.

اب اللجدوء إلدي مواقدع الدزواج اإللكتروندي الفشدل فدي الدزواج أيضا ذكدر)ي. م( أن مدن أسدب
فقرر أن يخوض التجربة الجديدة بشدروط مواصدفاته تخصده  ،التقليدي الذي كان بمباركة األسرة

هو كفرد وأن يضع ما يراه مناسبا لده علدي تلدك المواقدع ويبحدث عدن مدا يناسدبه هدو كشدخص ال 
 علي ما يناسب األسرة.

ومدا  ،اإلناث من عينة الدراسة فجاءت متنوعدة مدابين مشدكلة العنوسدةكذلك اختالفت آراء 
 ،ومحاولددة إقندداع الفتدداة بالشددخص المتقدددم لهددا خددوف مددن نظددرة المجتمددع ،بددين اختيددارات األهددل

وخوفا من شبح العنوسة حيث ذكرت في ذلك الشأن)ش.أ ( من القاهرة أنها تعرضت الخفاقدات 
وتعرضدت لحداالت كثيدر مدن الفشدل بعدد  ،مدن قبدل األهدل كثير في اختيار شدريك الحيداة المتقددم

لددذلك إقبلددت علددي خطددوة وضددع شددروط ترتضدديها هددي فددي شددريك الحيدداة الددذي  ،االرتبدداط الرسددمي
 تريده وأن تخوض تجربة االختيار بشروط ومواصفات محددة.
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أيضددا ذكددرت)أ. ن ( أن السدددبب الرئيسددي وراء اللجدددوء إلددي مواقددع الدددزواج اإللكترونددي هدددو 
رغدددم مدددا  ،ات وتقاليدددد المجتمدددع القديمدددة التدددي ال تعطدددي للفتددداه حريدددة االختيدددار شدددريك الحيددداةعددداد

 وصل إليه العالم من تقدم وتطور تكنولوجي.
كمددا ذكددرت)ش.ص( أن الفتدداة مددن حقهددا أن تختددار مددن يناسددبها فددي المسددتوي االجتمدداعي 

ت التددي ترتضدديها هددي ولدديس وان الفتدداه لهددا حريددة االختيددار لشددريك الحيدداة بالمواصددفا ،والتعليمددي
 األهل.

ذكرت )ص. ف(وهي من الريف سبب اللجوء إلي مواقع الزواج هي فكدرة صدعوبة الدزواج 
وان االختيددارات التددي سددوف تكددون متاحددة أمامهددا فددي فكددرة  ،مددن فتدداة سددبق لهددا الددزواج بددالريف

ن خجدل وأن مواقع الدزواج تجعلدك تضدعي شدروطك ومواصدفات دو  ،الرجل األرمل والسن الكبير
 من وضعك االجتماعي.

كمددا ذكددرت)ش. ع( ان المجتمددع ونظرتدده ال يددرحم المطلقددة وينظددر لهددا كمددا لددو أنهددا شدديء 
رغدم صدغر سدنها وذلدك مدن أحدد األسدباب التدي تجعدل الفتداة تلجدا إلدي فكدرة البحدث عدن  ،غريب

مكانياتها بكل صراحة ووضوح  ،شريك الحياة من خالل مواقع الزواج امدام فهي تضع ظروفها وا 
 االخر دون خجل وأيضا أن االخر ال يعرفها معرفة شخصية مسبقة فهي شخصية مبهمة .

ممدددا سدددبق ذكدددره مدددن أراء حددداالت الدراسدددة فهدددو يتفدددق مدددع رأي نظريدددة التبدددادل  والتدددي ري 
فدأفراد  ،علمائها أن التبادل هو األسداس الدذى تقدوم عليده العالقدات األجتماعيدة عندد تكدوين أسدرة

ن األفددراد فددى تبددادلهم يسددعون إلددى  ،يتبددادلون العواطددف والخدددمات واألتجاهددات األسددرة الواحدددة وا 
 تحقيق أكبر ربح بأقل تكاليف أو خسائر ممكنه.

ووفقددًا لهددذه النظريددة فقددد نجددد أن التبددادل بددين الطددرفين المقبلددين علددى الددزواج فددى مجتمددع 
لمسددددتحدثة )الدددددزواج الدراسددددة ومددددع إنتشددددار ظددددداهرة الددددزواج التقليدددددى وبعددددض أسددددداليب الددددزواج ا

اإللكتروندى (، فقدد أصدبح الدزواج عمليددة محسدوبة تعتمدد علدى تبددادل المنفعدة بعدد حددوث القبددول 
االجتمددداعى،  واختيدددار الشدددخص أو شدددريك الحيددداة يبندددى علدددى رؤيدددة معرفيدددة وعلدددى جاندددب مدددن 

نمدددا مددددى مسددداهمة مشدداركة العدددريس العروسدددة فدددى و  العقالنيددة ولددديس فقدددط الجاندددب العدداطفى،  وا 
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اليف الخطبددة والددزواج ومددا يقدمدده كدداًل مددنهم للددزواج مددن ضددمانات إلقامددة عددش الزوجيددة، كمددا تكدد
أوضددحت أن العالقددة بددين الددزوج والزوجددة عالقددة أخددذ وعطدداء وفددى حالددة التبددادل الغيددر متكددافئ 

 بينهم يحدث خلل ومشاكل بينهم قد تؤدى إلى انهاء العالقة وعدم استمرارها.
نعكاسددتها 2013محددد برعددي ) وهددو مددا يتفددق مددع دراسددة مرفددت ( التغيددرات السسدديوثقافية وا 

على وسائل االختيار للزواج دراسة حالة لبعض مكاتب الزواج بمدينة اإلسكندرية. والتدي اظهدر 
نتائجهددا أن مددن أسددباب لجددوء الشددباب إلددي تلددك المكاتددب هددو التغيددرات السسدديوثقافية التددي طددرأت 

عديددد مددن الصددراعات والمشددكالت مثددل )مشددكلة علددى المجتمددع المصددري قددد أفضددت إلددى بددروز ال
العنوسدددة ، إنتشدددار الدددزواج السدددرى وزواج القاصدددرات، والطدددالق المبكدددر، العندددف األسدددري( والتدددي 
إنعكسددت علددي النظددام األسددري وعلددى معددايير االختيددار الزواجددي بددين الشددباب وسدداعدت بشددكل 

زدياد المترددين عليها  نتشار مكاتب الزواج وا   .كبير علي بروز وا 
كما أوضحت الدراسة أن األسدلوب المفضدل لالختيدار الزواجدي للشدباب  بصدفة عامدة فدي 
مجتمدددع الدراسدددة يجمدددع بدددين األسدددلوبين )التعدددارف الشخصدددي(، وزواج الصدددالونات حيدددث تزايدددد 
األقبدال علددي هددذا الددنمط مددن االختيددار وقددد أضديف لدده مددؤخرا الددزواج عددن طريددق )مواقددع النددت ، 

تحددرر الفتيددات وخددروجهن للدراسددة والعمددل فددي الثالثددين سددنة األخيددرة، ومكاتددب الددزواج.( ، كمددا 
والتي انعكست على سلوكيات بعض الفتيدات وأحددثت أزمدة أخالقيدة مثدل إنتشدار الدزواج السدري 

الجامعددات، وتعدددد عالقددات بعددض الفتيددات مددع الشددباب باسددم و  )العرفددي( بددين طالبددات المدددارس
 الصداقة و)األنتمة(.

مدداذكره "ياسددين كسددبان" أن الخاطبددة اإللكترونيددة التددى ظهددرت فددى هددذه وهددو مددا يتفددق مددع 
االيام تعتبر من أسهل الطرق للزواج ليس للفتيدات فقدط بدل أصدبح للفتيدات والشدباب، فدالظروف 
األقتصادية العصيبة التى تمر بها البالد تجعل العديدد مدن الشدباب اللدذين ضداق بهدم الحدال أن 

، فيدرى أنده تعدارف مدن خدالل صدفحات علدى مواقدع األنترندت وذلدك يلجأوا لهذا النوع من الدزواج
يددتم بالتواصدددل مددع مسدددئول الصددفحة للتوفيدددق بيددنهم، كمدددا يددرى أنددده قددد يتخدددذ شددكاًل غيدددر شدددرعيًا 

 ويتحول من تعارف للزواج إلى أعمال منافية لآلداب بسبب غياب الرقابة من الدولة.
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العنوسدة وتدداعياتها والتدي أظهدرت ( ظداهرة 2016أيضا تتفق مدع دراسدة محمدد بدن أحمدد)
مدن خددالل نتائجهددا أن مصددطلح العنوسدة إقتصددر إسددتعماله علددي النسداء دو الرجددال فددي مختلددف 

ويرجددع ذلددك إلددي العددادات والتقاليددد البدائيددة والتفكيددر المتعلددق بوضددع المددرأة  ،بقدداع الددوطن العربددي
آلراء علددي كددون العنوسددة كددذلك أكدددت الدراسددة علددي أن هندداك اتفدداق بددين معظددم ا ،فددي المتجمددع

مسدددألة تتعلدددق بالفتيدددات الغيدددر جمددديالت دون غيدددرهم، حيدددث أن جمدددال المدددرأة يعدددد أهدددم مقددداييس 
كمددا أتددي الوضددع االقتصددادي المتدددهور كأحددد األسددباب المحوريددة التددي تغلغددل  ،اختيددار العروسددة

 هذه اآلفه في مجتمعنا العربي.
ل ماتريدد معرفتده عدن ظداهرة الدزاوج ( كد2016كما أنها تتفق مع دراسة مصطفي السراوي)

 ،اإللكترونددي والتددي أظهددرت أن السددبب الرئيسددي فددي هددذا الددزواج هددو الهددروب مددن شددبح العنوسددة
 ،وأيضددا سددهولة البحدث فددي المواقددع التدي تدددعو لددذلك ،إلدي جانددب كثددرة المواقدع التددي تدددعو لدذلك

 طرف في آن واحد. حيث يجد فيها الشخص سهولة التنقل واالختيار والحديث مع أكثر من 
 جاءت اإلجابة علي تساؤل الدراسة الثاني القائل:

 األجتماعية المشكالت بعض عالج فى ساهمت لكترونىإلا الزواج مواقع نتشارإ هل  .2
 ؟ الدراسة مجتمع الشباب لدى النفسية

جدداءت معظددم إجابددات عينددة الدراسددة فددي أن البحددث عددن شددريك الحيدداة مددن خددالل مواقددع 
لدددددي الفتيددددات ومنهددددا الخجددددل مددددن وضددددع الفتدددداه  الجتماعيددددةض المشددددكالت االددددزواج عددددالج بعدددد

وأيضدددا تخطدددي الفتددداه أو  ،وهدددي أن تكدددون مطلقدددة أو أرمدددل أو أنهددا ليسدددت بمفردهدددا ،االجتمدداعي
ففي مواقدع الدزواج يتقددم الشدباب ويكدون  ،الشاب فكرة التقدم لإلهل والمقابلة بالرفض من جهتهم

وتوضددح لألهددل أنهددا ترضددي بتلددك الشددروط  ،خددالل الفتدداة األهددل بدرايددة كامددل عددن ظروفددة مددن
فيددددتخلص الشددددباب أو الفتدددداة مددددن اإلحددددراج الددددذي يقابلدددده فددددي حالددددة التعددددارف عددددن طريددددق جددددواز 

 . الصالونات
فددي هددذا السددياق ذكددرت)س.ع( مددن الريددف أنهددا كانددت تددري أندده مددن الصددعب أن تجددد مددن 

ال تقبل زواج الشداب االعدزب بمطلقدة  فعادات المجتمع ،يتقبلها وهي مطلقة وتربي طفلة صغيرة
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ولكندده تقددول أنهددا حصددلت علددي مددا تريددد مددن  ،ولددديها طفددل فددبعض العددائالت تعتددرض علددي ذلددك
 خالل مواقع الزواج اإللكتروني فقد ذكرت حالتها االجتماعية ووجدت شاب يقبل الفكرة.
جولة جدا أيضا ذكرت )س. س(من الريف أن السبب في اللجوء لمواقع الزواج هو أنها خ

لكنهدا عنددما وضدعت مواصدفاتها علدي الموقدع ووجددت مدا  ،وليس لديها عالقات اجتماعيدة قويدة
فهدي تدذكر أنهدا لدم  ،لم تخجل من التعدرف عليده والتحددث معده مدن وراء الشاشدة المضديئة ،تريد

وذلددك بسددبب خلجهددا مددن التحدددث مددع  ،تتصددور يومددا أنهددا يمكددن أن تحدددث شدداب دون أن تددراه
ر وبسدبب عدادات وتقاليدد العائلدة والتددي ال تسدمح لهدا بالتعدارف عدن الدذكور إال فددي الجدنس اآلخد
 وهي ال تجد من يناسبها في ذلك المحيط. ،محيط العائلة

أيضا ذكرت )أ. ن( من الحضر أنها تخلصت من شحنت الفراغ العاطفي التدي صداحبتها 
اس عدددن أنهدددا تعددديش إلدددي جاندددب أنهدددا تخلصدددت مدددن كدددالم النددد ،بعدددد الطدددالق مدددن زوجهدددا األول

 فقررت ابحث عن شريك حياة لها ولطفلتها. ،وتري انها حاجه يرفضها المجتمع ،بمفردها
كمدددا جددداءت أراء العيندددة تتفدددق إلدددي حدددد مدددا مدددع التدددراث البحثدددي فدددي ظددداهر مواقدددع الدددزواج 

 اإللكتروني من جانب بعض الصحفين والدراسين ومنها:
( عن أسباب التدردد علدي مواقدع 2018تها)ما ذكرته الصحفية هدي زكريا في إحدي مقاال

الددزواج اإللكترونددي حيددث جدداء إرتفدداع نسددبة العنوسددة فددي األوانددة األخيددرة لتصددل الددى حددد غيددر 
( إصددر الجهداز المركدزى للتعبئدة العامدة واألحصداء بياندات بنسدبة العنوسدة 2015معقول ففى) 

( عامدًا دون زواج 35)( مليون شاب وفتاة تخطدت أعمدارهم13.5في مصر والتى وصلت الى) 
ولعدل هددذا الددرقم الددذى يددراه الددبعض منخفضددًا كدان مبددررًا لآلخددرين للبحددث عددن أى سددبيل يجعلهددم 
يلحقددددون بقطددددار الددددزواج حتددددى لددددو كددددان هددددذا مددددن خددددالل صددددفحات الكترونيددددة أو مكاتددددب زواج 

 الكترونية.
 فهندداك دراسددة عددن حددل مشدداكل العنوسددة بددين الشددباب أثبتددت هددذه الدراسددة أن مددن ضددمن
الحلول المقترحة لحل مشكلة العنوسة هو اللجوء إلى مكاتب الزواج اإللكترونية ومكاتدب تدزويج 

( ان تلددك المواقددع أصددبحت أحددد الطددرق 2009حيددث أوضددحت مندده اهلل فددي دراسددتها ) ،الشددباب
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التى إنتشرت في مصر لتزويج الشباب والفتيات ويلجاء اليها الكثيرون للبحث عن شريك الحياة 
 عن نصفهم اآلخر . أو للبحث

(  أوضدحت فيدة أن إرتفداع 2013في حين أن هناك رأى آخر لسهام صالح عبد الحميدد)
نسبة العنوسة إلى حد غير معقول وطالما يقلل الزواج اإللكترونى من هذه النسبة فتحدل مشدكلة 
العنوسددة، كمددا أوضددحت أن الددزواج اإللكترونددى هددو الوسدديلة األنسددب واالسددهل إلقامددة عالقددات 

ادة فددى أغلددب االحددوال مبنيددة علددى التعددارف علددى تلددك المواقددع، كمددا أكدددت أن هددذه المواقددع جدد
ًه إذا لددم تجددد الفرصددة داخددل منحددت للفتدداة الفرصددة للتعددرف علددى الشددباب مددن دول أخددرى عامدد

 . بلدها
( والتددي أوضددحت فددي دراسددتها أن هندداك فئددة مددن 2013فهندداك رأى أخددر لمرفددت البرعددي)

طواء وعدددم االجتماعيددة فددال يكددون أمددامهم اى سددبيل للتعددارف إلددى اآلخددرين الفتيددات يتميددزن بدداإلن
إال عن طريق الكمبيوتر تجنبًا لحرج المواجهة، كمان أن الخجل فى التعامدل بدين الشداب والفتداة 
فددى الجامعددات وأسددلوب التربيددة الصددارم للفتيددات مددن أهددم األسددباب التددى أدت إلددى إنتشددار فكددرة 

ضافة إلى إنتشدار البطالدة والمسدتوى االقتصدادى وغدالء المعيشدة وتدأخر الزواج اإللكترونى، باإل
 سن الزواج.

( أن اإلنغددالق االجتمدداعى ففددى بعددض الدددول قددد تددزوج 2015أيضددًا ذكددرت نجدداح شوشددة)
الفتدداة دون اختيارهددا فددى كثيددر مددن األحيددان بسددبب وجددود قيددود شددديدة فددى التعددارف علددى الجددنس 

رتفداع ثقافدة ووعدى الفتداة أصدبحت ال تقبدل اآلخر بحكم األعراف والتقاليد  ومنع انتشدار التعلديم وا 
بفرض حياة زوجية عليها من قبل األسرة والمجتمع دون التعرف الكامل على شدريك الحيداة ممدا 
يدفعها للجوء إلدى المحادثدات اإللكترونيدة بإعتبارهدا هدى الوسديلة المتاحدة التدى تشدبع رغبتهدا فدى 

 التعارف.
(  أن تددأخر سددن الددزواج بالنسددبة للرجددل نتيجدده أوضدداعة 2018حمددود)كمددا تقددول أيندداس م

ن أتيحدت لده الفرصدة فإنده ال يجدد  االقتصادية السيئة، فقد ال يجد الرجل فرصدة عمدل مناسدبة وا 
دخاًل  كافيًا يرضدى طموحاتده فدى تكدوين أسدرة أو شدراء شدقة للدزواج، وبالتدالى أصدبح الجداهزين 
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الشددباب، فيعتمددد الشدداب علددى أسددرته لعدددم قدرتددة علددى للددزواج مددنهم فددى سددن متددأخر غيددر سددن 
االعتمدداد علددى نفسدده، وبالتددالى فددإن زواجدده يكددون محكومددًا بأختيددارات أسددرته ألندده ال يملددك القددوة 

لدديس و  األقتصددادية وال يملددك حددق االختيددار ومالددك القددوة االقتصددادية فددى هددذه الحالددة هددو األسددرة
 الشاب نفسة .

( أن  الفجددوة بددين فكددر اآلبدداء وفكددر بعددض األبندداء 2004كمددا  يددذكر يوسددف القرضدداوي)
سبب من ضمن أسباب إنتشاء ظداهرة مواقدع الدزواج اإللكترونيدة، فاآلبداء ال يتقربدون مدن أبندائهم 
وال يجلسددون أو يخرجددون معهددم وال يتقددرب األبندداء مددن أبددائهم وال يوجددد حددوار بيددنهم وبالتددالى فددال 

األبناء يستنبطون أفكارهم من خالل القندوات الفضدائية  توجد عالقة بينهم قوية، وبالتالى فأصبح
 المختلفة التى فى أغلب االحوال تلعب دورًا سلبيًا فى تشكيل فكر هذا الجيل.

( أندده باإلضددافة إلددى أن التندداقض الشددديد الددذى نعيشدده فددي 2014كمددا يددري سددامي أحمددد)
رض فية المجتمع علدى الفتدى المجتمع له دورا هام في إنتشار هذه الظاهرة، ففي الوقت الذى يف

أو الفتاة اإللتزام بالقيم األخالقية، فإنه يفتح مجااًل آخر لإلنحراف واالنفتداح العداطفي مدن خدالل 
الشددبكة العنكبوتيددة، باإلضددافة إلددى أن ثقافددة االنترنددت عنددد الكثيددرين غيددر واضددحة وغيددر كاملددة 

الكمبيددوتر والمواقددع المختلفددة ويعتقددد الشددباب أن كددل المعلومددات التددي تحصددل عليهددا مددن خددالل 
 صحيحة تمامًا وال يدركون أن نسبة الكذب والتضليل كبيرة جدًا.

فى الفتره االخيرة زادت ظاهره العنوسة وأصدبحت  أنه  (2013أيضا ذكرت بوسي حسين)
تدددؤرق المجتمدددع بشدددكل عدددام واالسدددرة بشدددكل خددداص وهدددى ظددداهرة العنوسدددة كمدددا عرفتهدددا بعدددض 

ماعيددة، ممددا دفددع الشددباب إلددى االتجدداة لددبعض األسدداليب الحديثددة للبحددث األوسدداط العلميددة واالجت
عن شريك الحياة خارج نطاق االسرة، وقد ساعد على ذلك انتشدار وسدائل التواصدل االجتماعيدة 
) االنترنت، الفيس بوك( والتي أصبحت من أحدث أسداليب االختيدار للدزواج إلدي جاندب إنتشدار 

يطلدق عليهدا مكاتدب و  مة بين أألطدراف المقبلدين علدى الدزواجمكاتب خاصة تقوم بأدآء هذه المه
 الزواج اإللكترونية .
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كمدددددددا هنددددددداك رأى آخدددددددر يتفدددددددق مدددددددع رأى " إينددددددداس محمدددددددود عبدددددددداهلل "  وهدددددددو رأي وائدددددددل 
( فدددى أن الظدددروف األقتصدددادية للبلدددد وقلددددة فدددرص العمدددل وقلدددة األجدددور بالنسددددبة 2017أباظدددة)

)عددش الزوجيددة ( مقابددل غلددو إيجددارات الشددقق،  للشددباب وعدددم تددوافر الدولددة مسدداكن لكددل شدداب
وارتفدداع تكدداليف الددزواج  مددع ارتفدداع أسددعار الدددهب، وزيددادة مطالددب أهددل العددروس مددن الشدداب 
المتقدددم للددزواج ورفددض الفتدداة لكثيددر مددن المتقدددمين للددزواج منهددا وذلددك ألنتظددار فددارس األحددالم 

ع يجعل اختيار الشاب للفتاة صدعب والشاب الغنى، كما أن اإلنحالل الخلقى الذى يسود المجتم
جدددًا، كمددا أن وقددوع الشددباب فدددى قصددص حددب وصدددمات عاطفيدددة كثيددرة تجعلهددم ينعزلددون عدددن 
الددزواج، باإلضددافة إلددى زواج الشدداب مددن المطلقددات واألرامددل وذلددك لقلددة تكلفددة الددزواج منهددا كددل 

 ذلك ساهم فى إنتشار مواقع الزواج االلكترونية.
 الثالث القائل: جاءت االجابة عي التساؤل

 ؟ االلكترونى الزواج مكاتب نتشارإل واإليجابية السلبية اآلثار هى ما .3
جدداءت أراء معظددم عينددة البحددث سددواء مددن الددذكور واإلندداث فددي الريددف والحضددر أن مددن 

 اآلثار اإليجابية أو مميزات الزواج اإللكتروني ما يلي:
وتحت شروط يرتضيها الشاب  ،ةتسهيل حرية االختيار علي الشباب والفتيات بظروف معين (1

 والفتاة بكامل إرادته ويتحمل مسئوليتها.
 قبول الطرف اآلخر بالوضع المادي وتسهيل تكاليف الزواج. (2
 عرض الموقع علي الشباب والفتاة من هو مناسب له ماديًا واجتماعيًا . (3
كانت مساعدة الفتاة علي الحصول علي شريك حياة يتقبل الظروف االجتماعية لها سواء  (4

 وهو ما يصعب حدوثه أحيانا في ظروف الحياة العادية. ،عنواسة أو طالق أو ترمل
كسر حاجز الخجل االجتماعي الموجود في الزواج عن طريق ترشيح األهل وزواج  (5

 الصالونات.
 وكانت من اآلثار السلبية التي ذكرها أفراد العينة هي:

 إفتقار بعض المواقع إلي المصداقية المطلوبة. .1
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 م معرفة العيوب الشخصية والطباع من خالل التعارف علي الشات.عد  .2
 البيانات الموضوعة علي الموقع مجرد بيانات عادية ال تعطي إنطباع عن الحقيقة.  .3
ومنها البحث عن ثري يحقق لها  ،دخول بعض الفتيات علي المواقع ألغراض مادية فقط .4

 طموحاتها من خالل زواج محدد بفترة زمنية.
 قع من المشترك ذفع مبلغ مادي مقابل تكملت التسجيل. طلب المو  .5
 الدخول علي تلك المواقع لقضاء وقت الفراغ ليس إال. .6
بعض المواقع تطلب من المشترك وضع صورة شخصية له مما يجعل بعض األفراد في  .7

 حالة حرج وخوف وقلق من ذلك.
 الوقوع في عملية نصب واحتيال من قبل الزوج بعض الزواج. .8

( بعندوان كدل ماتريدد 2016يتفق مع مدا جداء فدي دراسدة دراسدة مصدطفي السدراوي)وهو ما 
والتددي أظهددرت أن السددبب الرئيسددي فددي هددذا الددزواج هددو  ،معرفتدده عددن ظدداهرة الددزواج اإللكترونددي

وأيضدا سدهولة البحدث فدي  ،إلي جانب كثرة المواقع التدي تددعو لدذلك ،الهروب من شبح العنوسة
ث يجدد فيهدا الشدخص سدهولة التنقدل واالختيدار والحدديث مدع أكثددر حيد ،المواقدع التدي تددعو لدذلك
 ،أو التشدهير أو االحتيدال ،وأن معظم هذا الزواج غالبا ينتهدي بداإلبتزاز ،من طرف في آن واحد

 وأن الزواج اإللكتروني هو من االسباب القوية الداعمة للجريمة المعلوماتية.
( والتددي اظهددرت أن معظددم 2011دي)خيددرة بغدددا ،وتتفددق مددع دراسددة دراسددة زينددب زمددوري

الشباب يتصلون بموقع الفيس بوك في أوقات فراغهم ويهدفون من إتصالهم بهدذا الموقدع تكدوين 
بددل هددي  ،إال أن هددذه العالقددات غيددر جديدده ،عالقدات صددداقة وتبددادل األفكددار مددع الجددنس اآلخددر

ن هذه العالقة لم تصل بعدد كما أ ،عبارة عن منفذ فقط للتسلية والترفية عن النفس بالنسبة إليهم
 إلي مجال تواجدها الحقيقي.

( أن هندددداك بعددددض االيجابيددددات والسددددلبيات مددددن وراء 2018أيضددددا ذكددددرت أيندددداس محمددددود)
 إستخدام تلك المواقع منها:
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رؤية البعض بأنة مفيد لألشخاص الخجولين حيث يستطيعون التحدث بحرية أكثر دون  -
 اآلخر . خجل، لعدم التواجد وجهًا لوجه مع الشخص

كما أنه غير مكلف على االطالق وبخالف الزواج التقليدى والتعارف في االمكان العامة  -
 غيرها.و  والنوادى

تتيح مواقع التواصل االجتماعى التفاعل االجتماعى بين االشخاص والتعرف على  -
اشخاص كثيرة من جميع أنحاء العالم قد ال يكون هناك اى فرصة للقائهم في اى من 

 واقع.ارض ال
 كما يساعد على التعرف تقاليد وأساليب أشخاص من بلدان اخرى .  -
كل شاب وفتاة ان يقابلوا في اليوم الواحد مئات من الفرص و  ويستطيع كل رجل وأمراه -

المتاحة للزواج دون أن يغادرو البيت أو أن يضع نفسة أو تضع نفسها في مواقف 
 محرجة.

 أنه: (2013كما تذكر أيضا سهام صالح الدين)
أنسب وسيلة لربط صالت حميمة وتفاعلية بين الرجال والنساء قابلة للتحول فيما بعد  -

للزواج، فقد يكون في نهاية المطاف موفقًا إذا ما توفرت شروط الثقة والجدية والصدق بين 
 الشريكين فيه، وكان الهدف ساميًا لكاًل منهما اى أنهم يبحثون عن بعض بصدق .

اإللكترونى ترفع شعارًا االسهام في حل مشكلة العنوسة التى تفاقمت بعض مكاتب الزواج  -
في الوطن العربى، فإن استخدام هذه التقنية ربما قد تكون ساهمت في حل مشكلة العنوسة 

 التى ترتفع معدالتها بنسب عالية في كافة الدول العربية .
ر وطريقة تفكيرة وهل كما تساهم مكاتب الزواج اإللكتروني في التعرف على الطرف اآلخ -

هناك توافق فكرى بينهما ام ال، ففى الزواج التقليدى التستطيع ذلك بل تكتفى بذكر االهل 
 من مواصفات الطرف اآلخر أو بما يظهرة الطرف اآلخر لهم حتى ان كان تصنعًا.

 ( أن هناك مميزات لتلك المواقع منها:2018أيضا ذكرت سحر حساني)
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الذات والرغبات فهى الوسيلة األضمن واالسهل للحصول على  القدرة على االفصاح عن  -
شريك الحياة المناسب مع المتطلبات ويتناسب مع طبيعتها الداخلية ، وذلك سهل الحصول 

 علية بهذه المواقع .
ن  - حيث أن سهولة الكشف عن خبايا الذات بكل حرية وبدون حدود بكل تفاصيلها حتى وا 

قاء عبر تلك المواقع هو مناخ يخلو من القيود واأللتزامات كانت مخزية، فالمناخ العام لل
 المفروضة على أرض الواقع.

الرغبة في كسر منظومة العادات والتقاليد التي تربي عليها الوالدان فالمجتمعات التي تمر  -
بمرحلة تغير سريع أكثر المجتمعات قابلية لبروز ثقافة الشباب بهذا المعني، فظروف 

بتوافر أرضية مشتركة بين الشباب والكبار حول القيم السائدة في  التغيير ال تسمح
المجتمع، وهذه الظروف متوفر بشكل واسع لدي المجتمع المصري، وتتزايد احتماالت توالد 
مثل هذه الثقافات الجديدة في ظروف االنفتاح التي يشهدها العالم، بفعل تقدم تكنولوجيا 

 علي التواصل المباشر والتعدد والتداخل الثقافي .المعلومات واالتصاالت والتي ساعدت 
التسلية أغلب الحاالت أشارت إلي أن الدخول إلي مواقع التعارف كان بقصد التعرف فقط  -

 وتكوين الصداقة والتسلية وليس الزواج.
حب التجربة والمغامرة: غالبا ما يرغب الشباب في محاكاة أصدقائهم، كما يحبون خوض  -

 طبيعة المرحلة العمرية التي يعشونها.التجارب كجزء من 
الرغبة في البحث عن شريك الحياة: أشارت بعض الحاالت إلي أن الدافع وراء دخولهم إلي  -

مواقع التعارف والزواج كان بهدف البحث عن شريك الحياة بأنفسهم بعيدا عن الطرق 
 التقليدية للزواج.

 ( 2013ح الدين)أما عن سلبيات مثل تلك المواقع فقد ذكرت سهام صال
أن البعض ينظر إلى مكاتب الزواج اإللكترونية على أنها أمر مخالف لقيمنا وديننا ودخيل  -

على عاداتنا وتقاليدنا االسالمية وبدعة من البدع التى إنتشرت في مجتمع الشات، كما أن 
المعلومات التى تطرح من قبل الطرفين في االنترنت أو برامج المحادثة تكون أغلب 
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حيان غير صحيحة، حيث يحاول كل طرف أن يزين نفسه ويجملها لكى يعجب الطرف اال
اآلخر فتكون العالقة منذ البداية مبنية على أسس خاطئة قد تؤدى الى نهايتها في وقت 

 مبكر .
كما أن الزواج االلكترونى يجعل الفتاة أشبة ماتكون بسلعة تبحث عن مشتر لها، بأستثناء  -

ات الآلتى فاتهمن قطار الزواج، أو الآلتى ال يجدن فرص إليجاد بعض الحاالت كالفتي
 العريس المناسب بسبب الكبت والضغط الذى يمارسة األهل عليهن .

كما أن المشاعر واالحاسيس التى تثبت عن طريق مواقع الزواج اإللكترونية ال تكون  -
معرفة االخالق وبين صادقة لعدم توافر األسس التى تقوى هذه المشاعر وأولها المشاهدة و 

 الطرف اآلخر.
 ( أن:2018وذكرت أيناس محمود)

مكاتب الزواج االلكترونية تفتقر للصدق، فهناك عدد كبير لحسابات وهمية لفتيات على  -
أنها رجال يريدون الزواج ويبداء العبث وتبداء النفس بالتعلق بأمر وهمى وهذا أخطر ما 

 في  االمر.
لخلق حياة رومانسية جديدة بعيدًا عن زوجاتهم لتفادى الملل لجوء بعض الرجال المتزوجين  -

والرتابة فينسجون خيوطهم على فتيات حالمة كل ما تتمناه رجاًل صادقًا حنونًا وأبًا واخًا 
 وصديقًا. 

 في أغلب األحوال يتم انتهاؤه بالطالق فما قام على الكذب يكون الفشل اول نتائجة . -
الزواج االلكترونية يؤدى معظمة إلى فساد صفو  كما أن الزواج عن طريق مكاتب -

ن حدوث تواصل وتعارف عن طريق  العالقات وقد بداء بريئة وتنتهى بغير ذلك، وا 
األنترنت وحتى لو تكلل هذا التواصل بزواج شرعى، فبعد فترة من الزواج سيتضح أشياء لم 

 تكن مدروسة وواضحة مما يؤدى الى زعزعة العالقات .
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على زرع بذور الشك بعد الزواج لسهولة التعارف من جديد على هذه الشبكة  كما أنه يعمل -
فأفضل طريقة للتعارف هى رؤية الخاطب وجهًا لوجه، وفي مكان واحد وظروف واحدة 

 مما يجعل الشخص يرتبط بالشكل والصوت واألفعال .   
 جاءت اإلجابة علي السؤال الثالث القائل:

 ؟االلكترونى الزواج مكاتب سلبيات لمواجهة زمةالال االدواتو  الوسائل هى ما .4
قامت الباحثة باإلجابة علي التساؤل السابق من خالل معرفة مقترحات عينة الدراسة عن 

وكانت أغلب اآلراء  ،األشياء التي يجب إضافتها من وجهة نظرهم لتفادي سلبيات مواقع الزواج
إجبار المشتركين  ،لومات الشخص المشتركتندرج تحت اإللتزام بالسرية التامة للبيانات أو مع

 ،التأكد من جدية الحساب للشخص المشترك ،باإللتزام بالقواعد األساسية التي يضعها الموقع
إلي جانب ما  ،عرض تلك المواقع لتجاربها الناجح علي أرض الواقع إلكتساب مصداقية أكثر

يجب أن يكون هناك مقياس أو تضعه تلك المواقع من أسئلة عن البيانات الشخصية للمشترك 
وضع خانة يكتب فيها  ،اختبار نفسي واجتماعي يجيب عنه المشترك قبل قبوله بالموقع

 ،المشترك بحرية عن نفسه ويقدمها لالخرين إلي جانب الشروط األساسية الطول والوزن واللون
 وجود رقابة من الدولة أو وزارة االتصاالت علي مثل تلك المواقع. 

فى نهاية هذه الدراسة الميدانية والتى نتمنى أن يكون قد  التي خرجت بها الدراسة: التوصيات
فقنا فيها من اهلل فى أن نخرج منها ما يفيد المجتمع ، لذا يجب:  و 

الجهات المسئولة عن مواقع التواصل االجتماعي وخاصة  بلمن قالتقصي و  التدقيق  -
بأداء عملها، لهم  لتصريحات التي تسمحإصدار ا ،الصفحات المسئولة عن مشاريع الزواج

باإلطالع علي بيان حالة لمن يتقدم لفتح مثل هذا النشاط موثق بالمستندات والشهادات 
 وعلي صحيفة حالته الجنائية. الرسمية،

 المستمرة. قابةالمتابعة والر  مع كل تلك المواقعأن تصدر قوانين تقنن  -
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علي إضافة نشاط التوافق  ،حكومية )التطوعية(وغير ال حكوميةالخيرية ال شجيع الجمعياتت -
بترخيص رسمي من الحكومة يشرف عليها نخبة من طلبة العلم الزواجى ضمن أنشطتها 

 األزهريين واألخصائيين االجتماعيين. الصادقين 
تشجيع المساجد والكنائس بالقيام بدورها التطوعي في مساعدة الشباب في إيجاد شريك  -

 لحميدة.األخالق ا ىالحياة ذ
 وذلك بفتح مجاالت عمل جديدة فرص عمل للشباب الذي تخرج وأنهي دراسته، توفير -

 تشجيع ودعم المشاريع والصناعات الصغيرة.و 
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ABSTRACT 

The current study aims at revealing the social, psychological and 

physical variables behind the spread of the electronic marriage 

agencies, Referring to the massive widening of the online marriages, 

and because the whole world became open wide due to the tight 

connection between the world is five continents, it became convenient 

for all people. This Led to the appearance of new boundaries for 

marriage, such as these electronic marriage agencies. After the spread 

of this phenomenon, marriage agencies became of various types and 

had different goals some support the idea of just getting a couple along 

together in a righteous way , while others support the same idea 

apparently, hiding their real wicked intentions, as they may use the 

youth wickedly to approach their personal obligations and goals, 

Researchers have set a sample group of (20) males and females from 

both rural and urban environments, who got married via such electronic 

sites or agencies at the age of (20) and above. They used analytical 

descriptive method to compile information from a state-study they 
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prepared previously. They also analyzed The responses of the study 

sample and it showed the following; Some of the reasons people may 

rush to these agencies are divorce or social shyness, The electronic 

marriage agencies helped to overcome some social and psychological 

problems, such as the embarrassment a female may feel because of 

being divorced, widowed or having children. It even helped overcoming 

the risk of a male being rejected after proposing , since a female’s  

family should have a prior knowledge of the male’s full circumstances , 

so it’s embarrassment – free, One advantage that makes choosing these 

agencies helpful is that it makes it easier for people to choose within the 

immense analogous financial and social standards of both males and 

females, The study clarified that some disadvantages may include that 

these agencies lack credibility in presenting information, some people 

may just join them to have fu, and that some people don’t prefer sharing 

their personal photos or information in fear they might be used for other 

purposes. 

Keywords: Electronic marriage agencies – social and psychological 

variables. 

 


