دڵنیایی جۆریی کۆلێجی ياساو ڕامیاری

اثر شبكات التواصل الجتماعي على العلاقات الزوجية
ظاهرة الصمت نموذجا

دڵنیایی جۆریی کۆلێجی ياساو ڕامیاری زانكۆی گهشهپێدانی مرۆیی هەستا
بە ڕێکخستنی سیمینارێکی زانستی لە رۆژی پینجشهممه بەرواری
 1/3/٢٠١8له هۆڵی  128باڵهخانهی ) (Cبۆ بەڕێز )د.علاءالدین جنگۆ( بە
ناونیشانی )اثر شبكات التواصل الجتماعي على العلاقات الزوجية-
ظاهرة الصمت نموذجا( له كۆتایشدا وهڵامی پرسیارهكانی دایهوه.

أثر شبكات التواصل الجتماعي على العلاقات الزوجية
أين مواقع شبكات التواصل عند الزوجين ؟
الثار على الحياة الزوجية بشكل عام
ظاهرة الصمت  ...وكيفية التغلب عليه

اسأل نفسك وأجب بموضوعية

 -1كم نسبة إستخدام زوجتك للهاتف خل ل اليوم ) (24ساعة؟
 -2كم نسبة إستخدام استخدامك للجهزة اللكترونية الذكية خل ل اليوم ) (24ساعة؟

نااقوس الخطر !!
حيث اقا ل مستشار العلاقات الزوجية السترالي كريستين نورتمن) :التكنولوجيا الحديثة توفر لنننا
أدوات رائعة ،ولكن عندما يصنبح اسنتخدامها مفنرط وغنازي فنأنه يمكنن أن ي ؤثر بالفعنل علنى
العلاقات الزوجية(.

واقد ظهر بأن الوضع بين الزواج في أستراليا اقد يعد خطير للغاية! حيننث يشننير واحنند مننن بيننن
كل خمس أزواج أن الفيسبوك يشكل السبب الرئيسي لتفكك العلاقة الزوجية ،وهذا يعتبر معطننى
مخيف جدا.

وصل الحد بين الزوجين إلى بعض النساء تقو ل) :توصلنا إلى حل ،وهو حظر كننل منننا للخننر
في موااقع التواصل الجتماعي كي ل نتسبب في مشكلت نتيجة أسننباب تافهننة ،ولكننن أعتقنند أن
زوجي هو من يرااقبني عن طريق حساب باسم مستعار(!!! .

فرضيات الدراسة
-1

استخدامها اقلل التصا ل واللقاء وجها لوجه بين البشر.

 -2بدأ الناس ينسون كيفية التواصل بشكل شخصي ويقضون الكثير مننن الننواقت أمننام
شاشة الحاسوب.
 -3الجلوس والستخدام المطو ل لها يشجع الصابة بننأمراض اجتماعيننة مختلفننة مثننل
الصمت بين الزوجين.

هل تستطيع التخلي عن هاتفك بشكل نهائي من أجل تحسين العلاقات السرية؟
الثار على الحياة الزوجية بشكل عام
أو ل
ل :هناك آثار إيجابية على الحياة الزوجية.
ثانيلا :آثارها عادية لمن يحسن استخدامها.
ثالثلا :آثارها سلبية ول تنتج إل عائلة ميتة.

ظاهرة الصمت  ...وكيفية التغلب عليه
ما معنى الطل ق الصامت ؟
الطل ق العاطفي أو الطل ق الصامت بأنه »نقص حاد في شبكة العلاقات الجتماعيننة والنسننانية
بين الزواج ،ما يؤدي إلى فقر في التواصل الجتماعي والنساني ،حيث تعاني معظم السر في
مجتمعاتنننا مننن الجفنناف العنناطفي بيننن أفننراد السننرة رغننم اسننتقرارها الظنناهري ،ويتضننح هننذا
الفيروس العاطفي بمؤشر بارز وهو وفاة المشنناعر العاطفيننة بيننن الزوجيننن ،ووجننود أفننراد فنني
البيوت كالغرباء«.

خطورة الصمت بين الزوجين
كشفت دراسة أعددتها "لجنة إصل ح ذات البين" في المحكمننة الشننرعية بلبنننان أن انعنندام الحننوار
بين الزوجين هو السبب الرئيس الثالث المؤدي إلى الطل ق.
وفي دراسة أعدها علي محمنند البنناحث الجتمنناعي بالرينناض أكنند فيهننا :أن أهننم أسننباب الطل ق
المبكر هو عدم النضج ،وعدم التفاهم ،وصمت الننزوج ،وأشننار إلننى أن مشننكلة انطننواء الزواج
صص لها نقاشات في الندوات العالميننة ،وذلننك
وصمتهم في المنز ل أصبحت من القضايا التي تتخ د
لما لها من تأثير سلبي في نفسية الزوجة والحياة الزوجية عامة.

واقد أجمل الخبراء تلك السباب فيما يلي:
عدم وجود الحب واختلف مينو ل الطرفينن :فنالحب والمشناركة فني الهتمامنات
•
تخلق الحوار،
عدم الوعي بأهمية الحوار :فهناك غياب وعي بأهمية الحوار ،وغياب إدراكك بأنه
•
عصب الحياة الزوجية،
الظن بأن الحوار بين الزوجين يعني البدء بالتفنناهم ،أو أنننه لبنند أن يسننوده دومننلا
•
الهدوء والسلسة،
الخوف منن تكننرار الفشنل أو رد الفعنل السنلبي :حينث أحياننا تخناف الزوج ة أو
•
تتحرج من محاورة زوجها ،فربما يصددها.
اقد يكون الصمت بسبب التعب والقلنق الخنارجي ،ولينس بسنبب خلفننات أو عندم
•
توافق بين الزوجين ،فعمل الزوجين خارج المنز ل ،اقد يولد حالة الصمت
اقد يعود الصمت لكثرة غياب أحد الطرفين عن الخننر فنني سننفكر طويننل لدراسننة،
•
فيراه رفيقه في أزمان وأواقات متباعدة ،وهذا يزيد الهدوة بينهما.
العتقاد الخاطئ بأن الفعا ل تتغني عن الاقوا ل :فهناك من يرى أن في الفعل ألف
•
دليل على الحب ،وأنه أبلغ من الكلم.،
•

من أهم أسباب انعدام الحوار بين الزوجين:

وجود التلفاز وانشغا ل بوسائل التواصل الجتماعي عننبر )النننترنت( فهنني الننتي
•
تقطع سبل التواصل بين الزوجين.

نصائح للتغلب على ظهرة الصمت في السرة
أو ل
ل :عدم الستسلم لمشنناعر الجفنناف السننلبية داخننل المنننز ل ،والصننرار علننى محاربتهننا
بجميع الوسائل الممكنة لكسر حاجز الصمت الموجود ،والمبادرة العاطفية دائملا..
ثانيننلا :التخلننص مننن أي مشنناعر سننلبية داخليننة متراكمننة عننبر التفريننغ العنناطفي والحننوار
والتحدث مع الزوج.
ثالثلا :إدراك دور المشاعر في تعزيز العلاقات الزوجية والحياة السننرية المسننتقرة الهانئننة،
والحرص على استخدام العبارات اليجابية وكلمات الثناء بشكل دائم.
رابعلا :التعرف بشكل مستفيض الى طبيعة الزوج ،ومعرفة كل الجوانب النفسية والتغيننرات
السيكولوجية.
خامسلا :عدم تجاهل البيئة التي ترعرع فيها الشريك واحتمننا ل عنندم تعننوده حيننث نشننأ علننى
التعبير عما بداخله من مشاعر ،خصوصلا لزوجته.
سادسلا :الجفاف العاطفي يأتي أحيانا نتيجة لظروف خارجية خارج بيت الزوجية كمشكلت
عملية او مادية ،وتؤثر في الرجل كثيرا ،وأيضا مشكلت داخلية في البيت ،وهذا يعتمد على
الزوجة ،وكيفيه تعاملها مع زوجها سلبلا او ايجابيلا.
سابعا :عدم مقارنة الزوجة لحياتها بحياة أخريات فإنها إحدى الممارسات القاتلننة الننتي تقنندم
عليها الزوجة.
ثامنلا :إيجاد نقاط أو محطات مشتركة بين الشريكين ،ومحاولة إنشنناء طريقنة جدينندة تتننناغم
بينها المشاعر والهتمامات ،وتجنب التركيز على سيئات الشريك فقط.
تاسعا :إيجاد نقاط أو محطات مشتركة بين الشريكين ،ومحاولة إنشاء طريقة جدينندة تتننناغم
بينها المشاعر والهتمامات ،وتجنب التركيز على سيئات الشريك فقط.

