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أوال :املشكلة البحثية
لماذا نجح اإلنترنت في تشكيل عالقات ساهمت بشكل أساسي في تكوين أسر
عبر مواقعه ؟
 تنامت فكرة الزواج عبر اإلنترنت علي المستوي العالمي  ,ونستشهد علي
ذلك بعدد من االحصاءات والدراسات.
 -1علً المستوي العالمً  :أوربا وأمرٌكا .
 -2علً المستوي العربً  :مصر وقطر.

 وتتبلور المشكلة البحثية في التعرف علي واقع الزواج عبر
اإلنترنت والتحديات التي تواجه األسر المتشكلة من خالله.

ثانيا :أهداف البحث :تنقسم أهداف البحث إيل هدف
رئيسي وأهداف فرعية مشتقة منه .
 -1اهلدف الرئيسي:
يتبلور الهدف الرئيسي للبحث في التعرف علي واقع األسر المتشكلة
عبر اإلنترنت وطبيعة العالقة األسرية المتأسسة خالل زواج اإلنترنت.

 -2األهداف الفرعية  :تتبلور يف التعرف علي اآليت:
أ :الخصائص االجتماعية والتعليمية واالقتصادية لبعض الذين فضلوا هذا النمط من
الزواج وتكوين األسر.
ب :آليات الزواج عبر اإلنترنت  ,بهدف التعرف علي المواقع والصفحات المنتشرة
عبر مواقع التواصل االجتماعي والتي تسهل فرص التعارف والزواج .
ج :طبيعة العالقة بين المقبلين علي زواج اإلنترنت خالل فترة الخطوبة  ,والتحديات
التي واجهتهم خالل هذه الفترة.
د :ردود أفعال العائلة تجاه هذا النمط من التعارف والزواج سواء بالقبول أو
الرفض .
ه :التحديات التي تواجه األسر المتشكلة عبر بوابات المجتمع االفتراضي .
ز :الرؤية المستقبلية لألسرة التي بدأت زواجها عبر اإلنترنت استنادا إلي رأي
الحاالت الميدانية.

ثالثا :منهجية البحث
 اعتمد البحث علً أسلوب دراسة الحالة  ,وتم تصمٌم دلٌلٌن للمقابلة األول
ٌطبق علً األسر التً بدأت تعارفها عبر اإلنترنت ,والثانً لبعض حاالت
المقبلٌن علً الزواج .
 تم تطبٌق دلٌل المقابلة المتعمقة علً عدد أثنً عشر حالة  ,منهم تسعة من
األسر التً تزوجت عبر اإلنترنت  ,وثالثة من المقبلٌن علً الزواج.
 وحول دليل األسر ٌ:تكون من ست محاور ٌتمثل األول فً البٌانات
األساسٌة  ,والثانً تناول لطرٌقة التعارف عبر اإلنترنت  ,والثالث تناول
فترة الخطوبة ومشكالتها  ,والرابع تناول للزواج وتحدٌاته  ,والخامس
تناول للتفاعلٌة مع العائلة بعد الزواج  ,والسادس تناول للرؤٌة المستقبلٌة
بعد الزواج .

•

حول دليل المخطوبين:
تناول أربع محاور تمثل األول فً البٌانات األساسٌة  ,والثانً تناول لطرٌقة
التعارف عبر اإلنترنت  ,والثالث تناول لفترة الخطوبة ومشكالتها  ,والرابع
تناول رؤٌتهم حول مستقبل الزواج عبر اإلنترنت .

أبرز نتائج الدراسة:
اإلنرتنت سوق للزواج :
 -1تبٌن أن مواقع التواصل االجتماعً لعبت الدور األكبر فً

التعارف من أجل الزواج  ,فسبعة من المتزوجٌن تعارفوا عبر الفٌس
بوك  ,وحالتٌن من خالل الفٌس بوك وتوٌتر  ,وحالة من خالل البرٌد
اإللكترونً  ,وحالة تمت التعارف بٌنهم من خالل موقع للهندسة مجال
تخصصهم.
 -2زواج اإلنترنت عابر للحدود.

• حتديات األسر املتشكلة عرب اإلنرتنت .







 -1تحدٌات قبول األسر لهذا النمط من الزواج .
 -2السلطة األبوٌة بٌن جدل اإلبقاء والتفكٌك.
 -3تحدي الثقة فً الخطوبة والزواج .
 -4تحدٌات تقلٌدٌة ألسر غٌر تقلٌدٌة.
 -5تحدي فهم األخر والتفاهم.

• رؤي امليدان حول مستقبل هذا النمط من األسر
رهانات املستقبل لدي األسر املتشكلة عرب اإلنرتنت :
اختلفت رهانات المستقبل بٌن التفاؤل والخوف  ,فنجد أن بعض الحاالت كانت
متفائلة بهذا النمط من الزواج الذي تأسس علً التفاهم المشترك  ,وبٌن خوف
بعض الحاالت من الدخول فً تواعدات وعالقات جدٌدة عبر اإلنترنت .

رهانات املستقبل لدي املقبلني علي الزواج
 أما حاالت الخطوبة فقد بدت أكثر حٌطة عند التحدث عن أسرتهم المستقبلٌة
 ,وربطوا بٌن ذلك وبٌن التفاهم والتعارف الجٌد  ,وخصوصا فً مرحلة ما
قبل الزواج .

خامتة
 وفً النهاٌة ٌمكن القول أن هناك تنامً فً التعارف عبر اإلنترنت بالشكل
الذي ٌؤسس لعالقات زواج ٌتوقف نجاجها – كما بدا من نتائج الدراسة
المٌدانٌة  -علً مدي صدق الطرفٌن ومدي قبول العائلتٌن  ,وٌبقً المجال
خصبا الجراء استطالعات للرأي حول أراء الشباب فً زواج اإلنترنت
علً الصعٌد العربً بالشكل الذي نستطٌع من خالله تقدٌم خرٌطة معرفٌة
حول طبٌعة ورؤي الشباب خصوصا حول هذا النمط من الزواج.

