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Abstract  
The study aimed to identify the most prominent threats to social media 
tools on marital relations in the Palestinian society from the viewpoint 
of the spouses during the period (2008-2018). To achieve the 
objectives of the study, the social survey methodology was adopted in 
the sample, and the questionnaire was adopted as a main tool for 
collecting data after verifying its validity and consistency, They were 
applied to a sample of (1228) respondents, and they were chosen In the 
cluster random sampling method. The study reached a set of results: 
Social media tools have a great role in influencing marital 
relationships, as the gap between spouses increases, and Reduces of 
facial interaction and the exchange of feelings and love between 
spouses. These tools made it possible for one or both spouses to search 
for lack of feelings and harmony through the virtual world and 
provided opportunities for marital infidelity, and increased rates of 
divorce or emotional divorce. and it contributed to the high rates and 
diversity of electronic crimes, which usually ends with thus lead to 
family disintegration. This study adopted a set of recommendations: 
that husbands set limits and controls for using social media tools at 
home. The Higher Education Council adopts courses or academic 
requirements concerned with educating students about the positives 
and risks of social media tools and the mechanism for their safe use. 
Media institutions should create programs to educate community 
members about the dangers of negative use of social media tools. 
  
Keywords: social media tools, threats, marital relationships. 

  
  
  
  



أدوات التواصل االجتماعي كمھدد للعالقات الزوجیة في المجتمع 
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(الفلسطیني المعاصر من وجھة نظر الزوجین 

  قتیبة ولید ھزاع غانم
  نحسین طھ المحادی /د.أ

 

 

498 

 

Globalization









 










 











 







 








 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة ینایر، )الرابع(، الجزء )١٨٩: (العدد

 

 

499 





 

 













2017


 

 88    60   
 

  84   58   
 

  57   39   
 










 

 



أدوات التواصل االجتماعي كمھدد للعالقات الزوجیة في المجتمع 
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(الفلسطیني المعاصر من وجھة نظر الزوجین 

  قتیبة ولید ھزاع غانم
  نحسین طھ المحادی /د.أ

 

 

500 


 

          
      
 

 

١. 
 

٢.           
 

٣. 
2008 

2018 

 





 

 

 


 
 2018-

2008
 

 
 

 

١. 
 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة ینایر، )الرابع(، الجزء )١٨٩: (العدد

 

 

501 

٢. 


 
٣. 


 

٤. 
 

 

 

١. 
2008 2018 

٢. 
 

٣. 
2008 2018

 
٤. 


2008 2018 

 




 





 




 



أدوات التواصل االجتماعي كمھدد للعالقات الزوجیة في المجتمع 
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(الفلسطیني المعاصر من وجھة نظر الزوجین 

  قتیبة ولید ھزاع غانم
  نحسین طھ المحادی /د.أ

 

 

502 




 





 




 

 








 

Uses and Gratifications Theory 







Samuel, 2000 






1974


2003 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة ینایر، )الرابع(، الجزء )١٨٩: (العدد

 

 

503 


Katz








 





 

 














 


Structure

Function


. 







أدوات التواصل االجتماعي كمھدد للعالقات الزوجیة في المجتمع 
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(الفلسطیني المعاصر من وجھة نظر الزوجین 

  قتیبة ولید ھزاع غانم
  نحسین طھ المحادی /د.أ

 

 

504 





 


  





 

 





 

 



















 








 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة ینایر، )الرابع(، الجزء )١٨٩: (العدد

 

 

505 













 













 


–

–





150)













أدوات التواصل االجتماعي كمھدد للعالقات الزوجیة في المجتمع 
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(الفلسطیني المعاصر من وجھة نظر الزوجین 

  قتیبة ولید ھزاع غانم
  نحسین طھ المحادی /د.أ

 

 

506 


 

 
2018, Christensen (







 









 

McGrath, 2012















 

 








 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة ینایر، )الرابع(، الجزء )١٨٩: (العدد

 

 

507 





 

 










 

 


112017527543

2017 

 




 

 
 

 
 

 
 

 







أدوات التواصل االجتماعي كمھدد للعالقات الزوجیة في المجتمع 
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(الفلسطیني المعاصر من وجھة نظر الزوجین 

  قتیبة ولید ھزاع غانم
  نحسین طھ المحادی /د.أ

 

 

508 


 




 




 

 




 


 


 

 

















 






 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة ینایر، )الرابع(، الجزء )١٨٩: (العدد

 

 

509 




Person 
Correlation


 

 


(Cronbach Alpha "a")


 

 

 

  


 

 

 

 



 

 0.8743 

   0.8634 

   0.8506 

  0.9310 

 


(Cronbach Alpha "a")




 







أدوات التواصل االجتماعي كمھدد للعالقات الزوجیة في المجتمع 
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(الفلسطیني المعاصر من وجھة نظر الزوجین 

  قتیبة ولید ھزاع غانم
  نحسین طھ المحادی /د.أ

 

 

510 







 

 







1300



1235

7


1228


 

 






 

 

 

    

   

     

   



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة ینایر، )الرابع(، الجزء )١٨٩: (العدد

 

 

511 

    

    

    

    

   

 

   

   

    

–   

   

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 

   

    



أدوات التواصل االجتماعي كمھدد للعالقات الزوجیة في المجتمع 
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(الفلسطیني المعاصر من وجھة نظر الزوجین 

  قتیبة ولید ھزاع غانم
  نحسین طھ المحادی /د.أ

 

 

512 

    

    

    

   

   

 


SPSS




Likert
 

   

   

   

   

   

 

        
 

 

 
–  

          

 

  

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة ینایر، )الرابع(، الجزء )١٨٩: (العدد

 

 

513 

 

 

 

 

 

         
 




 


 




 

 

 

    

    

    

    

 







 



أدوات التواصل االجتماعي كمھدد للعالقات الزوجیة في المجتمع 
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(الفلسطیني المعاصر من وجھة نظر الزوجین 

  قتیبة ولید ھزاع غانم
  نحسین طھ المحادی /د.أ

 

 

514 

         
         


            

         
Messenger

          
 

 


 

 

 

    

    

     

    

   







 






 

2018, ristensenCh(




 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة ینایر، )الرابع(، الجزء )١٨٩: (العدد

 

 

515 




 

 
           

2008 2018 





 


 

   


 

 

  

   0.98 4.157 


 1 

   0.88 4.051 


  3 

3   1.09 3.974 



  5 

   0.92 3.966 


  7 

   0.91 3.860 



  4 

   1.02 3.812 



  8 
   1.01 3.778   9 
   1.08 3.774   6 
   1.09 3.771  11 



أدوات التواصل االجتماعي كمھدد للعالقات الزوجیة في المجتمع 
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(الفلسطیني المعاصر من وجھة نظر الزوجین 

  قتیبة ولید ھزاع غانم
  نحسین طھ المحادی /د.أ

 

 

516 

   


 

 

  

 

    1.03 3.658 


  10 

    0.99 3.628 


  2 

    1.04 3.557 


  12 

    . 3. 
 

 

































 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة ینایر، )الرابع(، الجزء )١٨٩: (العدد

 

 

517 


 




 







 


Emotions


 


            

             
          
          
          

           
McGrath, 2012

          
           

 

          
    

           


 

 



أدوات التواصل االجتماعي كمھدد للعالقات الزوجیة في المجتمع 
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(الفلسطیني المعاصر من وجھة نظر الزوجین 

  قتیبة ولید ھزاع غانم
  نحسین طھ المحادی /د.أ

 

 

518 

          
 





 

 


 

   


 

 

  

   0.91 4.196 

 5 

   0.94 3.902 


 
3 

3   0.95 3.883 


 
1 

   1.11 3.816 


 
4 

   0.61 3.798 


 
6 

    1.06 3.652 


 
7 

    0.60 3.422   2 

    1.02 3.357 



 

9 

    1.22 3.126 


 
8 

    0.93 3.683 


 






 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة ینایر، )الرابع(، الجزء )١٨٩: (العدد

 

 

519 






















 

         
          





 

 
         

 
          

           
          

          
         

         


 



أدوات التواصل االجتماعي كمھدد للعالقات الزوجیة في المجتمع 
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(الفلسطیني المعاصر من وجھة نظر الزوجین 

  قتیبة ولید ھزاع غانم
  نحسین طھ المحادی /د.أ

 

 

520 

 

 

 

   


 

 

  

   . 4.096 


 13 

   0.99 4.048 


 
16 

3   0.99 4.034 





 

14 

   0.99 4.006 



 

1 

   0.98 3.959 


 
8 

   0.97 3.941 


 
15 

   0.83 3.911 


 
11 

   0.96 3.895 



 

10 

   0.95 3.878 


 
19 

   0.95 3.872 


 
5 

   0.94 3.839 

 

12 

   0.93 3.758 


 
2 

   0.92 3.703  18 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة ینایر، )الرابع(، الجزء )١٨٩: (العدد

 

 

521 

   


 

 

  

 

     


  

   0.83 3.683 


 
9 

   0.97 3.645 


 
17 

   0.91 3.465 


 
4 

   0.90 3.322 



 

6 

   0.90 3.038 


 
3 

   1.07 2.834 


 
7 

    0.941 3.731 


 




           
         

           


             
         

          
 


           

        



أدوات التواصل االجتماعي كمھدد للعالقات الزوجیة في المجتمع 
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(الفلسطیني المعاصر من وجھة نظر الزوجین 

  قتیبة ولید ھزاع غانم
  نحسین طھ المحادی /د.أ

 

 

522 

         
       

 

        
 

 
           

 

        
           

         
          


         


  
 

           
      

 













 

 

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة ینایر، )الرابع(، الجزء )١٨٩: (العدد

 

 

523 

 

 

١. 
 

٢.         
       

         


 
٣.         

        
 

٤.     
 

٥.         
 



أدوات التواصل االجتماعي كمھدد للعالقات الزوجیة في المجتمع 
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(الفلسطیني المعاصر من وجھة نظر الزوجین 

  قتیبة ولید ھزاع غانم
  نحسین طھ المحادی /د.أ

 

 

524 

 قائمة المراجع
  

  2003       
 

      
         

 

         
 

     
        

  

         
 

          


  


 

          
        

 

          
 


    

https://socialstudio.me/digital-and-social-media-report-in-
palestine-2017 




 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة ینایر، )الرابع(، الجزء )١٨٩: (العدد

 

 

525 

          
 

     
 


 

     


 

          
 




 

 

Ismail, M. H. (2003). Communication science principles and theories 
of influence, (1st Ed.). Al-Dar Al-Alamiah for Publishing and 
Distribution. 

Al-Taymeh, A. W. (2019). The role of social media in family 
disintegration among Jordanian families from the graduate 
students' viewpoints, (unpublished MA). Mutah University. 

Palestinian Central Bureau of Statistics. (2017). Final statistics of the 
West Bank population. 

Al-Hais, A. (2015). The social effects of using social media on some 
aspects of young people. Journal of Social Affairs, 32, (126), 22-
127. 

Al-Hassan, I. M. (2015). Modern social theories: an analytical study 
in contemporary social theories (3rd Ed.). Dar Al-Wael for 
Publishing. 

Hammad, S. A. (2014). The impact of modern social media on  social 
and family relations. Social Media Conference and its Impact on 
Society, Al-Najah National University, 24.4.2014, Nablus, 
Palestine, 11-30. 



أدوات التواصل االجتماعي كمھدد للعالقات الزوجیة في المجتمع 
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(الفلسطیني المعاصر من وجھة نظر الزوجین 

  قتیبة ولید ھزاع غانم
  نحسین طھ المحادی /د.أ

 

 

526 

Al-Dulaimi, A. M. (2016). Communication theories in the 21st 
century. Dar Al-Yazouri Al-Elmiyah. 

Al-Rashed, S. Bi. H. (2018). The motives and nature of the use of 
social media among spouses. Journal of Social Service, 3, (59), 
Egyptian Association for Social Workers. 

Sari, H. K. (2016). Social Media, (1st Ed.). Dar Al-Kunooz for 
Publishing and Distribution. 

Social Studio (2017). Social and digital media report in Palestine in 
2017. Palestine Reports, Ramallah: Social Studio. 
https://socialstudio.me/digital-and-social-media-report-in-
palestine-2017 

Al-Shehri, H. S. (2015). The impact of using electronic communication 
networks on marital relations: facebook and twitter as a model, 
(Unpublished MA Thesis). King Abdulaziz University. 

Abdul Hamid, S. (2005). The Age of Image. The National Council for 
Culture, Arts. 

Al-Allaaq, B. (2018). Communication Theories - An Integrated 
Introduction. Dar Al-Yazouri Al-Elmiah for Publishing and 
Distribution. 

Al-Qandalji, A. E. (2015). Electronic Media. Dar Al-Masirah for 
Publishing and Distribution. 

Matalqah, A. & Al-Omari, R (2018). The impact of social media on 
family relations from Yarmouk University students' viewpoints in 
light of some variables. Dirasat Journal, 45, (4), University of 
Jordan. 

Makkawi, H. E. & Al-Sayed, L. H. (2006). The contemporary 
approaches in communication. Al-Dar Al-Misriah Al-Libnaniah. 

Al-Hilalat, H M. (2016). The role of technology in causing virtue 
conflict among young people in Jordanian families: Cell phone, 
Facebook as a model, (PhD Thesis). Faculty of Social Sciences, 
Mutah University. 

 

Christensen, Palmer. (2018). Social Media Use and Its Impact 
on Relationships and Emotions,  Unpublished  thesis 
submitted to the faculty of Brigham Young University in 
partial fulfillment of the requirements for the degree of 
Master of Arts, Brigham Young University. 

Ebersole, Samuel (2000). Uses and gratifications of the web 
among students. Journal of Computer-Mediated 
Communication, 6 (1), JCMC614. 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة ینایر، )الرابع(، الجزء )١٨٩: (العدد

 

 

527 

McGrath, Siobhan (2012) The Impact of New Media 
Technologies on Social Interaction at Household, 
Unpublished Master Theses, National University of 
Ireland Maynooth, Ireland. 

 

 


