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لدى  التنمر االلكترونيوعالقته ب يالتوافق االسر

 االبناء
 

 د . نوره مسفر عطية الغبيشي الزهراني 
 قسم االقتصاد المنزلي  - المشاركأستاذ السكن وإدارة المنزل  

 جامعه الباحة -كلية العلوم واآلداب بالمخواه 

 المملكة العربية السعودية
 

    

 الملخص
لعالقة بين التوافق االسرى بابعاده والتنمرااللكترونى لدى شباب عينة البحث, يهدف البحث إلى دراسة ا 

( شاب وشابه , تم إختيارهم بطريقة عشوائية من الجامعات 033وتكونت عينة الدراسة من عينة أساسية قوامها )

وإشتملت أدوات سنة, ومن مستويات إقتصادية وإجتماعية مختلفة .  42الى  71المختلفة  تتراوح اعمارهم بين 

البحث على إستمارة البيانات العامة , استبيان التوافق االسرى للشباب , استبيان التنمر االلكترونى ) إعداد 

 الباحثة( , وإتبع البحث المنهج الوصفى والتحليلى .
 

يرات الدراسة توصلت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  فى أبعاد التوافق االسرى تبعاً لمتغ     

المتمثلة فى الجنس لصالح االناث والعمر االكبر سنا وللشباب فى الكليات العملية , المستوى التعليمى المرتفع 

للوالدين وعمل األم , وعدد أفراد االسرة االقل والدخل الشهرى المرتفع , كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية 

ً للمتغيرات الدراسة  لصالح الذكور واالصغر سنا , بين أفراد عينة البحث فى التنمر االلكترو نى للشباب  تبعا

وللشباب فى الكليات النظرية , المستوى التعليمى المنخفض للوالدين واالم الغير عاملة , وعدد أفراد االسرة 

 االكبر والدخل الشهرى المنخفض. ووجدت عالقة إرتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بين أبعاد التوافق

االسرى والتنمر االلكترونى لالبناء, وكان المستوى التعليمى لالم هو العامل األكثر تأثيراً فى نسبة المشاركة فى 

%, والجنس هو العامل األكثر تأثيراً فى نسبة المشاركة فى التنمر 12التوافق االسرى  لالبناء  بنسبة 

لتوافق االسرى كان التوافق مع االبوين اوال ثم التوافق % , والوزن النسبى البعاد ا30االلكترونى لالبناء بنسبة 

 مع االخوة , واخيرا التوافق مع االقارب.
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Family Compatibility and Its Relation to 

Electronic Bullying in Children 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 
The sample of the study consisted of a sample of (300) young men and women, 

randomly selected from various universities ranging in age from 17 to 24 years, and 

from different economic and social levels . The research tools included the general 

data form, the household questionnaire for young people, the electronic bullying 

questionnaire (the researcher's preparation), and the research followed the descriptive 

and analytical method. 
 

    The results of the study found that there were statistically significant differences in 

the dimensions of family compatibility according to the variables of the study of sex 

in favor of females, older age and youth in the practical colleges, the high level of 

education for parents and mother work, the lowest number of family members and 

the high monthly income. Among individuals in the research sample in the electronic 

bullying of young people depending on the variables study for the benefit of males 

and young people, for young people in theoretical colleges, low level of education 

for parents and non-working mothers, the number of members of the largest family 

and low monthly income. The educational level of the mother was the most 

influential factor in the percentage of participation in the family compatibility of 

children by 74%. Sex is the most influential factor in the percentage of participation 

in cyber bullying for children by 83% The relative weight to distance the family 

consensus was to agree with the parents first, then the consensus with the brothers, 

and finally the consensus with the relatives. 
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 البحث  :ومشكلة مقدمة 
شهد العالم فى االونه االخيرة تطورات وتغيرات سريعة ومتالحقة فى مختلف ميادين الحياة وتعد هذه      

التغيرات بمثابة تحديات تواجه المجتمع المعاصر , وتجعله فى سباق دائم من اجل الحفاظ على هويته الثقافية فى 

ر , وتجعله فى محاولة للتوفيق بين ما هو محلى وما هو عالمى ) مواجهة الغزو الفكرى والثقافى المعاص

Douglas Kellner,2000 ) 

واالنسان ال يعيش بمعزل عن االخرين بل يعيش فى محيط يتكون من عدد من العناصر المادية وغير المادية     

حصلة تتألف مجملها من ويتفاعل االنسان مع هذا المحيط بصورة مستمرة ونتيجة لهذا التفاعل تتكون لديه م

االفكار والمشاعر والسلوكيات وتعد االسر هى الوسط االنسانى االول الذى ينشأ فيه االنسان , وتتبلور فيه 

شخصيته وتمثل االسرة شبكة من العالقات االنسانية االجتماعية وينشأ الطفل فى هذه الشبكة ويعتمد عليها 

فيعتمد اوال على االم فى توفير كافه احتياجاته , ثم ينتقل اعتماده اعتمادا كامال فى سنوات حياته الباكرة , 

وتفاعله من االم الى االخرين من بقية افراد اسرته من والد واخوه , ثم تتسع دائره معارفه ومجال احتكاكه الى 

  (.4332) عالء الدين كفافى , الرفاق وزمالء

اذ ان االهتمام بالعالقات والتفاعالت بين اعضاء االسرة وتلعب االسرة فى هذا المجال يلعب دورا كبيرا     

اصبحت ضرورية فى حياتنا اليومية , لما لها دور مؤثر وفعال فى شخصيه الفرد والتى تنعكس عليه خارج 

نطاق االسرة , ليكونوا قادرين على تنمية قدراتهم وانجازاتهم العلمية التى قد تجعل منهم أفراد نافعين النفسهم 

 ( .4373معهم ) خليل ابراهيم , ولمجت

تعتبر األسرة هى أقوى مؤسسات التنشئة اإلجتماعية التى تؤثر في كل مكتسبات اإلنسان المادية والمعنوية و    

(, فاألسرة هي اللبنة األولى لتشكيل شخصية األفراد 4372بالرغم من تعدد تلك المؤسسات )محمود صالح, 

تنشئة اإلجتماعية فتنمو قدراتهم من خالل التفاعل مع غيرهم من األفراد وال يمكن وتلقينهم المبادئ األولية في ال

لهذا التفاعل أن يتحقق ما لم يتوفر الحوار والتواصل اإليجابى داخل األسرة والذي يحقق التوازن النفسي 

 (.4372(,)على دمحم, 4334واإلجتماعي ألفرادها )السيد شريف, 

التي أحاطت بحياة المجتمعات البشرية على مختلف طرق تقدمها ونموها أصبحت  ونتيجة للتطورات السريعة   

نغمة الحياه السريعة هي السائدة في كل شيء في حياتنا حتى عالقتنا األسرية أصبحت في إطار السرعة, ال 

 ,Cammarota)يتحدث أي من أطراف العائلة مع اآلخر فى أغلب األحيان إال لغرض أو مصلحة يريدها

وبالتالى أثر سلباً على التفاعل والتواصل اإليجابي والبناء داخل األسرة, مما أدى ذلك إلى أن الحوار   (2014

األسرى داخل األسرة أصبح شبه معدوم نتيجة سرعة الحياة والتقدم المستمر في وسائل التكنولوجيا وتغيير نمط 

 (.4372الحياة ومتطلباتها )على دمحم , 

راد األسرة في الوقت الراهن أهمية بالغة نتيجة للغزو الثقافي الهائل واإلنفتاح اإلعالمي وللتواصل بين أف    

ً بعضاً, فإننا بذلك  بكافة وسائله, مما أثر على القيم والمبادئ المحلية, فإذا لم نستطيع التواصل مع أبنائنا بعضا

 (. 4332ريم الحسن , ندفع بهم إلى التيار غير الواعي وغير المستقيم في المجتمع )عبدالك

ومع إنتشار الوسائل اإللكترونية والتوسع فى إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي من قبل جميع الفئات     

العمرية واإلجتماعية ظهرت أنواع جديدة من أعمال التسلط اإللكتروني مثل اإلستغالل الجنسي, والمادي, 

لكتروني", إذ يتخذ التنمر شكالً من التهديد والتخويف والفكري, وجميعها يندرج ضمن مفهوم "التنمر اإل

والترهيب, ونشر اإلشاعات بأساليب عديدة سواء بإستخدام الهواتف الخلوية أو الكمبيوتر, وذلك لمضايقة 

األقران أو التنمر عليهم من خالل إرسال الصور والرسائل المهينة والمخجلة إلى شخص ما بشكل متكرر عبر 

,  (Kyriacou, & Zuin, 2015)دف اإليذاء, مما يؤدي إلى شعور ذلك الشخص بالقلق واأللم تلك الوسائل به

وقد يكون التنمر عبر اإلنترنت أكثر سهولة فهو يُمكن المعتدي من حجب هويته, ويتيح أيضا لألبناء األقوياء 

 .(Delfabro et al., 2006) التنمر على األبناء الضعفاء

ن التنمر يؤثر على ضحاياه حيث تعانى الضحية من الوحدة النفسية وسوء التوافق وأظهرت الدراسات ا      

النفسى واالجتماعى وندرة االصدقاء وقصور فى العالقات االجتماعية واالنسحاب االجتماعى وضعف 

السلوك )  األسري, اضطراب المنزل, الهجران في التعامل التحصيل الدراسى وتدنى مفهوم الذات, إساءة
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Hillsberg& spack,2006 وال تقتصر االثار السلبية للتنمر على الضحية فقط بل تتجاوزه الى الشخص ,)

المتنمر ذاته حيث يعانى من سلوكيات عدوانية وفوضوية وسوء توافق اجتماعى وسلوكيات مضادة للمجتمع 

 (.Wong,2009كالعناد ) 

والمتنمر قد تعرضا لسلوك أبوى سلبى بما فى ( ان كال من الضحية Suzet,etal,2013وأثبت نتيجه دراسة ) 

ذلك االيذاء واالهمال وسوء التكيف االبوى , بينما كان السلوك االبوى االيجابى كالتواصل الجيد للوالدين مع 

الطفل والعالقة  الدافئه والحنونه, ودعم واشراف الوالدين كان ذلك يمثل جانب وقائى وعوامل حماية ضد ايذاء 

العوامل االجتماعية والبيئية ومشكالت السلوك تزيد من خطر ان يصبح الشاب ضحية للتنمر سواء  االقران, وان

 (.   Bowes,et al,2009كان متنمر او ضحية للتنمر ) 

القيام  فى المؤثرة العوامل كان من أهم أن السن (Byazit ,simsek & Ayhan, 2017) كما أثبتت دراسة     

 اإللكتروني التنمر بممارسة قاموا العينة من %35,7أن المدارس, وتبين إحدى طالب بين اإللكتروني بالتنمر

 واحدة. مرة على األقل

ومما سبق يتضح لنا أن الشباب فى عصرنا الحالى هم بحق جيل اإلنترنت فهم يمتلكون من القدرات والمهارات 

يستطيعون قضاء جزء كبير من وقتهم داخل التى تمكنهم من التفاعل والتآلف اإلجتماعى وبناء الهوية الرقمية و

ذلك العالم اإلفتراضى بال ملل, ومن المؤكد أن اإلنترنت وكافة وسائل اإلتصال الحديثة وتطبيقاتها المختلفة 

يمكن أن تستخدم بشكل إيجابى ومثمر أو سلبى منحرف ولهذا تعددت صور اإلنحراف التى ظهرت من خالل 

تنمر اإللكترونى من الممارسات المنحرفة التى ظهرت وبرزت من خالل تلك الثورة اإلتصالية ولعل ال

االستخدام السلبى لألطفال والمراهقين والشباب لتلك الوسائل, ولذلك كان على األسرة الدور األكبر فى تنمية 

بنائهم من وعى أبنائها تجاه خطر تلك الظاهرة وكيفية تفاديها وال يتم ذلك إلى من خالل التواصل بين اآلباء وأ

خالل ممارسة الحوار اإليجابى الهادف القائم على التحاور والديمقراطية بعيداً عن التسلط والقسوة فى إعطاء 

 التوجهيات والنصائح.

 ومن هنا نشأت مشكلة البحث في بلورة اإلجابة علي التساؤالت اآلتية:  

لبحث في محاور استبيان التوافق هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة ا -7

 األسرى تبعاً متغيرات الدراسة ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة البحث في استبيان التنمر اإللكتروني  -4

 تبعاً لمتغيرات الدراسة ؟ 

 ؟ر اإللكتروني استبيان التنممحاور استبيان ابعاد التوافق األسرى وهل توجد عالقة إرتباطية بين  -0

 ماهى  نسبة مشاركة العوامل المؤثرة علي التوافق االسرى؟ -2

 ؟التنمر االلكترونىماهى  نسبة مشاركة العوامل المؤثرة علي  -5

 ؟التوافق االسرىماهى األوزان النسبية ألكثر محاور  -2
 

 :  أهداف البحث
  :لالبناءااللكترونى التنمر ابعاد التوافق االسرى وعالقته بيهدف البحث الحالي إلي دراسة 

الكشف عن الفروق بين متوسطات ابعاد التوافق األسري )التوافق مع االباء , التوافق مع االخوات, التوافق  -7

 .مع االقارب( لدي األبناء عينة البحث تبعاً لبعض متغيرات الدراسة 

ً لمتغيرات  توضيح الفروق بين متوسطات درجات استبيان التنمر اإللكتروني لدي األبناء عينة -4 البحث تبعا

 .الدراسة 

 .استبيان التنمر اإللكترونيمحاور استبيان التوافق األسري وتحديد العالقة بين  -0

 معرفة  نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على ابعاد التوافق األسري. -2

 معرفة نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على التنمر االلكترونى لالبناء. -5

 .التوافق االسرىكثر محاور تحديد األوزان النسبية أل -2
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 :أهمية البحث 
تعد هذه الدراسة إضافة جديدة وذلك لعدم وجود دراسات فى التخصص تناولت التنمر وعالقته بالمتغيرات   -7

المختلفة كما ان ظاهرة التنمر تعد من االشكاليات المجتمعية التى أصبحت ذات تأثير بالغ الخطورة فى احداث 

 الشخصية.  خلل تنموى يتعلق ببناء

تناول ظاهرة منتشرة وخطيرة تهدد سالمة األبناء وتعيق تحصيلهم ونجاحهم وهي ظاهرة التنمر  -4 -4

 .سرة ليس فقط بل على المجتمع بأكمله اإللكتروني, وهذه الظاهرة لها آثارها السلبية التي تنعكس على األ

األسرية وإتاحة الفرصة لهم في التعبير  تبصير اآلباء واألمهات بأهمية وضرورة دمج أبنائهم في المناقشات -0

عن رأيهم, وأهمية إتباع منهج الحوار الهادف البناء واإلنصات لألبناء, حيث أن الحوار يسهم فى إكساب األبناء 

 المفاهيم األساسية عن أنفسهم وعن البيئة المحيطة لهم ويساعد على التوافق االسرى بينهم.

 

 فروض البحث: 
 .لة إحصائية بين أفراد عينة البحث فى التوافق االسرى بابعاده تبعاً لمتغيرات الدراسة توجد فروق ذات دال -7

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة البحث فى استبيان التنمر االلكترونى تبعاً لمتغيرات الدراسة  -4

.  

استبيان التوافق االسرى بمحاوره  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين إستجابات األبناء عينة البحث على -0

استبيان التنمر وبين إستجابتهم على  )التوافق مع االباء , التوافق مع االخوات , التوافق مع االقارب(

 االلكترونى.

تختلف نسبة مشاركة بعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية في تفسير نسبة التباين في المتغير المستقل )  -2

 .ري لألبناء عينة البحث( تبعا ألوزان معامالت اإلنحدار ودرجة االرتباطابعاد التوافق األس

تختلف نسبة مشاركة بعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية في تفسير نسبة التباين في المتغير المستقل  -5

 )التنمر االلكترونى لألبناء عينة البحث( تبعا ألوزان معامالت اإلنحدار ودرجة االرتباط.

 وزان النسبية ألكثر محاور التوافق االسرى.تختلف األ -2

 اإلسلوب البحثى :

 أوالً: منهج البحث :
 يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي .

 ً  : : مصطلحات البحثثانيا

 Cyber bullying : التنمر االلكترونى
أو المضايقة أو اإلحراج  التنمر بأنه: إيقاع األذى الجسمي أو النفسي أو العاطفي(Jaana et al., 2011) يعرف 

أو السخرية من قبل طالب متنمر علي طالب آخر أضعف منه, أو أصغر منه أو ألي سبب من األسباب  وبشكل 

 متكرر.

التنمر االلكترونى بأنه : التخويف والترهيب وما يشمل عليه من إساءة ( 4371, حنان ابو العال)  وتعرف

 خدامه لخدمات شبكة االنترنت.متعمدة والتى يتعرض لها الفرد خالل است

سلوك متعمد ومتكرر يتضمن االيذاء اللفظى واالقصاء االجتماعى  مع اخفاء الهويه وااليذاء وتعرفه الباحثه بانه 

بهدف االساءة المتعمدة من خالل استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ) الهاتف المحمول , صفحات الجسدى 

ادثات عبر االنترنت ( ويقاس بالدرجة التى يحصل عليها الشاب على استبيان التواصل االجتماعى , غرف المح

 ضحية التنمر االلكترونى.

 Compatibility   : مفهوم التوافق
( بأنه عملية ديناميكية ال تتوقف يقوم بها الفرد بهدف تحقيق االنسجام والموائمة بينه 4374تعرفه رغدة محمود )

 اع حاجاته ورغباته في إطار مقبول من البيئة المحيطة به.وبين كل ما يحيط به بغرض إشب
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 Family compatibility : مفهوم التوافق األسري
تلك العالقات االنسانية التي تقوم بين أعضاء األسرة الواحدة )األب, األم واألبناء( علي نحو تحقيق التوازن  هو

 (4334داخل األسرة. )دمحم خليل, 

( أن التوافق في النظام األسري هو حالة تتوافر فيها عالقة منسجمة 4333المعطي ) بينما يرى حسن عبد     

بين الفرد والبيئة فيستطيع الفرد من خاللها اشباع حاجاته مع قبول ما تفرضه عليه البيئة من مطالب ويعد 

 ع البيئة.التوافق في داخل األسرة أحد مجاالت التوافق االجتماعي التي يعايشها الفرد في تعامله م

وتعرفه الباحثة اجرائيا بانه هو تمتع الفرد بعالقات منسجمة  و تحقيق التوازن النفسي واالجتماعي لالبناء داخل 

األسرة وتكوين عالقات يسودها االستقرار والحب والديمقراطية بينهم وبين أفراد أسرهم  والمجتمع , وبناء 

جتماعية . وتتناول الباحثة في هذه الدراسة ثالث من أبعاد روابط أسرية من خالل صله الرحم والعالقات اال

 التوافق مع االقارب(. –التوافق مع االخوات  -التوافق األسري لالبناء هما )التوافق مع االباء

داخول األسورة ووجوود االحتورام  موأبنوائه االبواءالتوافق مع األباء إجرائياً: هوو تحقيوق التووزان فوي العالقوات بوين 

بووين األبنوواء واآلبوواء, ومشوواركة األبنوواء فووي اتخوواذ قووراراتهم وإعطووائهم النصووائح الوالديووة التووي تزيوود موون  المتبووادل

خبرتهم في الحياة االجتماعية, وكذلك مشواركة األبنواء فوي مسوئوليات األسورة والعمول علوي تبوادل األدوار بينهموا 

 وبين اآلباء, والرضا بالمستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة.

توافق مع االخوة إجرائيا : ويقصد به توافق األخ/األخت مع األخوة واألخووات ويسوتدل عليوه مون سولوكه معهوم ال

واتجاهاته نحوهم وإدراكه لمعاملتهم لوه ويكوون توافوق األخ/ األخوت موع األخووة واألخووات حسوناً فوي األسورة إذا 

اندونه في األسرة وخارجهوا فوي حوين يكوون كان يحسن إليهم ويحسنون إليه ويحترمهم ويحترمونه ويساندهم ويس

 توافقه معهم سيئاً إذا كان يسئ إليهم أو ينفر منهم وينفرون منه أو يشعر بالغيرة منهم ويشعرون بالغيرة منه.

االبناء واالقارب من خالل الزيارات العائلية ,  التوافق مع األقارب إجرائياً: هو تحقيق التوزان في العالقات بين

 تبادل األدوار بينهما وبين االجداد واالقارب .والعمل علي  نتماء للعائلة بث روح اال

 ً  : البحثحدود :  ثالثا
 تكونت عينة البحث من مجموعتين : : للبحث البشريه الحدود

لك وذ( سنة 42: 71من سن )عينة الدراسة  الشباب والشاباتمن ( 05عينة الدراسة اإلستطالعية : قوامها ) -7

 ., استبيان التنمر االلكترونى, استبيان التوافق االسرى إستمارة البيانات العامةالدراسة المتمثلة فى أدوات لتقنين 

: 71( شاب وشابة  من سن )033تمثلت عينة البحث فى عينة قصدية مكونة من )عينة الدراسة األساسية :  -4

 مختلفة. , ومن مستويات إقتصادية وإجتماعية  ( سنة من طالب الجامعات المختلفة42

 ً  : أدوات البحث رابعا
 (ة)إعداد الباحث                                            إستمارة البيانات العامة . -7

 (ة)إعداد الباحث                                           .التوافق االسرى استبيان -4

 )إعداد الباحثة(                                         . التنمر االلكترونى استبيان -0

                : إستمارة البيانات العامة -1

لتى تفيد فى ا اتموبعض المعلو فراد عينة البحثالعامة ألبيانات الأعدت هذه اإلستمارة بهدف الحصول على 

  :خصائص عينة الدراسة الديموجرافية وإشتملت اإلستمارة على مايلىإمكانية تحديد 

 ( . الدراسة الجنس , العمر , طبيعة عن المراهقين عينة البحث تتضمن ) بيانات خاصة -أ

بيانات عامة عن األسرة  وتتضمن )المستوى التعليمى للوالدين , عمل االم , عدد أفراد االسرة , متوسط  -ب

 الدخل الشهرى لالسرة( .

 استبيان التوافق األسري لالبناء :  )إعداد الباحثة( -2

بهدف التعرف علي درجة توافق الزوجة في حياتها األسرية سواء مع زوجها أو مع أبنائها,  وضع هذا المقياس

, 4, 0( عبارة خبرية تقديرية تجيب عليها الزوجة وفقاً لتقدير ثالثي متدرج متصل )43وقد تكون المقياس من )

التوافق  –التوافق مع األخوات  -( وقد احتوى المقياس علي بعدين من أبعاد التوافق األسري )التوافق مع االباء7

 مع االقارب (:
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( عبارة خبرية تقيس: العالقة التي تربط االباء بأبنائهم واحترام 77التوافق مع االباء : اشتمل هذا البعد علي ) - أ

األبناء لتوجيهات الوالدين لهم, وقيام العالقة بين األبناء واآلباء علي األدب واالحترام المتبادل من الطرفين, 

التشاور مع األبناء في مشكالتهم الخاصة, وبث إحساس الثقة بالنفس في شخصية األبناء من خالل العالقة التي و

تتمتع باالستقرار والترابط األسري, ومشاركة األبناء للوالدين في أداء المسئوليات األسرية, وتبادل الهدايا فيما 

 بينهم وبين آبائهم.

( عبارات خبرية تقيس العالقوة التوى توربط االخووات بوبعض , 73البعد على )التوافق مع االخوة : اشتمل هذا  - ب

 وسلوك كل منهما اتجاه االخر , ومساندتهم لبعضهم , عطف واحترام كال منهما لالخر.

( عبارات خبرية تقيس عالقة االبناء باالجداد واالقارب من 1التوافق مع األقارب: اشتمل هذا البعد على ) - ت

م لهم , واستمرارية زياتهم لهم ,  والتمسك بالقيم والمبادىء من خالل الزيارات العائلية العائلة ومدى حبه

 المستمرة  .

 )إعداد الباحثة( : التنمر االلكترونى استبيان -3

أُعد هذا المقياس بهدف التعرف علي نسبة التنمر اإللكتروني لدى األبناء عينة البحث األساسية, وقامت الباحثة 

( عبارة مقسمة إلي محورين, وتتحدد اإلستجابة عليها 44قياس الذي يتكون في صورته النهائية من )بإعداد الم

, 4,  7( للعبارات موجبة الصياغة , )7, 4,  0نادراً( علي مقياس متصل) -أحياناً  -وفق ثالث خيارات )دائماً 

وقد اشتمل (,  44( وأقل درجة)22)( للعبارات سالبة الصياغة, وبذلك تكون أعلي درجة يحصل عليها األبناء 0

طبيعة ونوعية السلوكيات التى يتعرض لها أفراد عينة البحث من الشباب عبر هذا المحور على عبارات تقيس 

وسائل التكنولوجيا الحديثة وطريقة تعاملهم وتصرفهم مع االخرين المحيطين بهم وما يصدر عنهم من تصرفات 

وء الى اسماء مستعارة لحسابات وهمية للتخفى وخداع الضحية واستدراجها مدى اللج, ومن خالل بهدف االيذاء 

ومن خالل حشد ضد الضحية او التحريض واالساءة او المهاجمة بالفيروسات والبرامج الضارة , او االرغام 

واالستغالل وتعرض للسب من خالل تعليقات ورسائل بذيئة واستالم الصور االباحية وتشويه السمعه وتلفيق 

 , ومن خالل الترهيب واالجبار على التواصل والمالحقة. الصور , والضغط لالستغالل الجنسى 

 .األدوات يقصد بتقنين األدوات قياس صدق وثبات تقنين أدوات الدراسة: 

 أوالً: استبيان التوافق االسرى .

  صدق االستبيان :  

 إعتمدت الباحثة في ذلك على كل من:

: وذلوك بعورض المقيواس علوى مجموعوة مون األسواتذة المحكموين المتخصصوين, Validity Contentصدق المحتوى 

إلبداء الرأي في مدى مالئمة أسئلة المقياس واإلستجابات لكل سوؤال وصوياغتها  لموا تهودف إلوى تجميعوه مون معلوموات 

ذف بعوض العبوارات فوى % مع تعديل وح25وبيانات. وقد أبدوا موافقتهم على أسئلة االستبيان وعلى اإلستجابات بنسبة 

 المحاور , وقامت الباحثة بالتعديالت المشار إليها. 

: تم حساب صدق التكوين بطريقة صودق اإلتسواق الوداخلي عون طريوق إيجواد Construct Validityصدق التكوين  -

كوول محووور معاموول اإلرتبوواط بإسووتخدام معاموول "بيرسووون", وقوود تراوحووت قوويم معووامالت اإلرتبوواط  بووين الدرجووة الكليووة ل

بوين  ()التوافق مع األبوين , التوافق مع األخوة , التوافق مع األقارب( وبين الدرجة الكليوة لالسوتبيان  )التوافوق األسوري

, مموا  3437( وهوي قويم دالوة إحصوائيًا عنود مسوتوى داللوة 7كما يتضح من الجدول التالى رقوم )( 34243(  , )34125)

 يان والدرجة الكلية له.يدل على تجانس عبارات محاور االستب

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور ودرجة استبيان التوافق األسري 1جدول ) 

 الداللة االرتباط 

 8.81 8.920 : التوافق مع األبوين المحور األول

 8.81 8.7.0 المحور الثاني : التوافق مع األخوة

 8.81 8.013 المحور الثالث : التوافق مع األقارب

( القترابها من الواحد الصحيح  8.81يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى )       

 مما يدل على صدق وتجانس محاور االستبيان
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 الثبات :
القترابها  3437معامل الثبات: تم حساب الثبات استبيان التوافق االسرى  وكانت قيم اإلرتباط دالة عند مستوى 

 (, مما يدل على ثبات ااالستبيان وصالحيته للتطبيق.4واحد الصحيح  كما يتضح من الجدول التالى رقم )من ال

, واتساقه  واطراده  , وعدم تناقضه مع نفسه دقة االختبار في القياس والمالحظة reabilityيقصد بالثبات      

باين الدرجة على المقياس التي تشير إلى فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص , وهو النسبة بين ت

 األداء الفعلي للمفحوص , و تم حساب الثبات عن طريق :

 Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -7

    Split-halfطريقة التجزئة النصفية   -4

 Guttmanجيوتمان    -0

 

 

 التوافق األسري ( قيم معامل الثبات لمحاور استبيان 2جدول ) 

 جيوتمان التجزئة النصفية معامل الفا محاورال

 8.790 8.0.2 – 8.701 8.080 : التوافق مع األبوين المحور األول

 8.731 8.709 – 8.780 8.7.3 المحور الثاني : التوافق مع األخوة

 8.982 8.902 – 8.073 .8.91 المحور الثالث : التوافق مع األقارب

 8.0.3 8.098 – 8.012 8.007 لثبات استبيان التوافق األسري كك

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات : معامل الفا , التجزئة النصفية , جيوتمان دالة عند     

 مما يدل على ثبات استبيان .  3.37مستوى 

 . التنمر االلكترونى استبيان :ثانيا

  : المقياسصدق  

 في ذلك على كل من: ةإعتمدت الباحث

على مجموعة من األساتذة المحكمين  االستبيان: وذلك بعرض Validity Contentدق المحتوى ص

واإلستجابات لكل سؤال وصياغتها  لما تهدف إلى  أسئلة االستبيانالمتخصصين, إلبداء الرأي في مدى مالئمة 

% مع تعديل 22ابات بنسبة وعلى اإلستج أسئلة االستبيانتجميعه من معلومات وبيانات. وقد أبدوا موافقتهم على 

 بالتعديالت المشار إليها.  ة, وقامت الباحثوحذف بعض العبارات 

: تم حساب صدق التكوين بطريقة صدق اإلتساق الداخلي عن طريق Construct Validityصدق التكوين  -

الدرجة الكلية لكل إيجاد معامل اإلرتباط بإستخدام معامل "بيرسون", وقد تراوحت قيم معامالت اإلرتباط  بين 

( وهي قيم دالة 0( كما يتضح من الجدول التالى رقم )34224(  , )34237والدرجة الكلية للمقياس بين ) عبارة

 والدرجة الكلية له . االستبيان, مما يدل على تجانس عبارات  3437إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل 3جدول ) 

 الدرجة الكلية لالستبيان  )التنمر اإللكتروني(عبارة و 

 الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م

1- 8.029 8.81 12- 8.981 8.81 

2- 8.781 8.81 13- 8.702 8.81 

3- 8.79. 8.81 1.- 8.001 8.81 

.- 8.07. 8.81 10- 8.081 8.80 

0- 8.0.2 8.80 10- 8.9.2 8.81 

0- 8.930 8.81 17- 8.080 8.81 
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7- 8.777 8.81 10- 8.712 8.81 

0- 8.0.0 8.81 19- 8.092 8.81 

9- 8.003 8.81 28- 8.027 8.80 

18- 8.013 8.80 21- 8.709 8.81 

11- 8.73. 8.81 22- 8.937 8.81 
 

 ( القترابها من الواحد 3.35 – 3.37يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى )      

 الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان .

القترابها  3437وكانت قيم اإلرتباط دالة عند مستوى  التنمر االلكترونى الستبيانمعامل الثبات: تم حساب الثبات 

 وصالحيته للتطبيق. االستبيان(, مما يدل على ثبات 2من الواحد الصحيح كما يتضح من الجدول التالى رقم )

 

 

  استبيان التنمر االلكترونى( قيم معامل الثبات لمحاور .جدول )

معامل  

 الفا

 جيوتمان التجزئة النصفية

 8.013 8.001 – 8.709 8.029 ثبات استبيان التنمر اإللكتروني

ة يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات : معامل الفا , التجزئة النصفية , جيوتمان دال        

 مما يدل على ثبات االستبيان .  3.37عند مستوى 
 

 

 النتائج تحليلها وتفسيرها
 أوالً: النتائج الوصفية

  وصف عينة البحث

 الجنس : -1
 توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير الجنس  (  0جدول ) 

 النسبة% العدد الجنس

 %3... 133 ذكور

 %00.7 107 إناث

 %188 388 المجموع

من أفراد عينة  700% , بينما 55.1من أفراد عينة البحث إناث بنسبة  721( أن  5 ضح من جدول )يت    

 % .22.0البحث ذكور بنسبة 

 العمر : -2
 توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير العمر  ( 0جدول )  

 النسبة% العدد العمر 

 %29.3 00 سنة 19اقل من 

 %39 117 سنة 22سنة الي اقل من  19من  

 %31.7 90 سنة فأكثر 22من 

 %188 388 المجموع
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سنة  44سنة الي اقل من  72من أفراد عينة البحث تراوحت أعمارهم من  771( أن  2يتضح من جدول )     

 33% , وأخيرا 07.1سنة فأكثر بنسبة  44من أفراد عينة البحث كانت أعمارهم من  25% , يليهم 02بنسبة 

 %.42.0سنة بنسبة  72كانت أعمارهم اقل من  من أفراد عينة البحث

 طبيعة الدراسة : -3
 توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير طبيعة الدراسة  ( 7جدول )  

 النسبة% العدد طبيعة الدراسة

 %01.7 100 كليات نظرية

 %30.3 110 كليات عملية

 %188 388 المجموع

من أفراد  775% , يليهم 27.1ينة البحث بكليات نظرية بنسبة من أفراد ع 735( أن  1يتضح من جدول )     

 % .03.0عينة البحث بكليات عملية بنسبة 

 

 

 المستوى التعليمي للوالدين : -.
 توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير المستوى التعليمي للوالدين  ( 0جدول )  

 المستوى التعليمي للوالدين
 األم األب

 النسبة % لعددا النسبة % العدد

 %13.7 1. %18.3 31 الشهادة االبتدائية

 %10.7 08 %17.3 02 الشهادة المتوسطة

 %38.3 91 %32 90 الشهادة الثانوية 

الشهادة الجامعية / "ماجستير ، 

 دكتوراه"
121 

.8.3% 
110 39.3% 

 %188 388 %188 388 المجموع

حاصلين علي الشهادة الجامعية / "ماجستير , دكتوراه" أب بعينة البحث  747( أن  3يتضح من جدول )     

أب  54% , ثم يأتي في المرتبة الثالثة 04أب حاصلين على الشهادة الثانوية بنسبة  22% , يليهم 23.0بنسبة 

أب حاصلين على الشهادة  07% , ويأتي في المرتبة األخيرة 71.0حاصلين على الشهادة المتوسطة بنسبة 

% 02.0% , كما يتضح أن أعلى نسبة في المستوى التعليمي لألمهات بعينة البحث بلغت 73.0ة االبتدائية بنسب

للحاصالت علي الشهادة الجامعية / "ماجستير , دكتوراه" , يليهم األمهات الحاصالت على الشهادة الثانوية 

% , ثم يأتي في 72.1% , ثم يأتي بعدهم األمهات الحاصالت على الشهادة المتوسطة بنسبة 03.0بنسبة 

 % .70.1المرتبة األخيرة األمهات الحاصالت على الشهادة االبتدائية بنسبة 

 عمل األم : -0
 توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير عمل األم  ( 9جدول )  

 النسبة% العدد عمل األم

 %07 171 تعمل

 %3. 129 ال تعمل

 %188 388 المجموع
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من األمهات  742% , بينما 51من األمهات بعينة البحث عامالت بنسبة  717 ( أن 2 يتضح من جدول )    

 % .20بعينة البحث غير عامالت بنسبة 

 عدد أفراد األسرة : -0
 توزيع أسر عينة البحث تبعاً لعدد أفرادها  (18جدول ) 

 النسبة% العدد عدد أفراد األسرة

 %.3 182 أفراد .أقل من 

 %0. 130 أفراد 0أفراد الي  .من 

 %21 03 أفراد فأكثر 7من 

 %188 388 المجموع

أفراد بنسبة  2أفراد الي  2أسرة بعينة البحث تراوح عدد أفرادها من  705( أن  73 يتضح من جدول )    

% , وأخيرا كان 02" بنسبة 734أفراد وبلغ عددهم " 2% , يليهم األسر الالتي كان عدد أفرادها أقل من 25

 % .47" بنسبة 20أفراد فأكثر " 1تي كان عدد أفرادها من عدد األسر الال

 الدخل الشهري لألسرة :  -1
 

 ( توزيع أسر عينة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة 11 جدول )

 النسبة% العدد دخل الشهري لألسرةال

 %10.7 7. لاير  3888اقل من 

 %22 00 لاير  0888لاير إلى اقل من   3888من 

 %33.7 181 لاير  9888لاير إلى اقل من   0888من 

 %20.0 00 لاير فأكثر 9888من 

 %188 388 المجموع

لاير إلى   2333( أن أكبر فئات الدخل الشهري ألسر عينة البحث كان في الفئة )من 77يتضح من جدول )     

%( 43.2% , 00.1لى التوالي )لاير فأكثر( , فقد بلغت نسبتهم ع 2333لاير( , تليها الفئة )من  2333اقل من 

% , 44لاير( حيث بلغت نسبتهم  2333لاير إلى اقل من  0333, ويأتي بعد ذلك األسر ذوي الدخل )من 

 % .75.1لاير( حيث بلغت نسبتهم  0333وأخيرا األسر ذوي الدخل )اقل من 

 : النتائج في ضوء فروض البحث : ثانيًا
نص على أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات : والذي ي ولالنتائج في ضوء الفرض اال

 التوافق االسرى تبعاً لمتغيرات الدراسة.  محاور استبيانأفراد العينة في 

وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار ) ت ( , وحساب تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التوافق 

 :األسري والجداول التالية توضح ذلك 

 ( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في التوافق األسري تبعا لمتغير الجنس 12جدول )  

 الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ت (

 133 227.. 01.289 ذكور
290 10..30 

  8.81دال عند 

 107 0.903 08.111 إناث لصالح اإلناث

( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 73.202( أن قيمة ) ت ( كانت ) 74يتضح من الجدول )     

( , بينما بلغ متوسط درجة الذكور 33.777( لصالح اإلناث , حيث بلغ متوسط درجة اإلناث )3.37)

ذلك الى ان مرحلة  وترجع الباحثة ( , مما يدل على أن اإلناث كانوا أكثر توافق أسري من الذكور .27.432)
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الشباب وفيها تكون االنثى أقرب لطبيعة االم والزوجة والتى تكون أكثر قدرة على التوافق االسرى واالندماج 

والترابط مع االسرة واالهتمام بحسن استغاللها وعلى إقامة عالقات فعالة مع ااالخوات واالقارب , فهن اكثر 

 رين.تقبال وتساهال واندماجا إيجابيا مع االخ
 

 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التوافق األسري تبعا لمتغير العمر  13جدول ) 

 متوسط المربعات مجموع المربعات العمر 
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 779.0.3. 9009.007 بين المجموعات
01.010 

8.81 

 297 92.2.3 27390.800 داخل المجموعات دال

   299  30900.703 المجموع

( , مما 3.37( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )57.373( إن قيمة ) ف( كانت )70يتضح من جدول )     

يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في التوافق األسري تبعا لمتغير العمر , ولمعرفة اتجاه الداللة تم 

 الجدول التالي يوضح ذلك :تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة و

 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة  .1جدول ) 

 العمر 
 سنة 19اقل من 

 08.102م = 

سنة الي  19من 

 سنة 22اقل من 

 820..0م = 

سنة  22من 

 فأكثر

 70.071م =  

   - سنة 19اقل من 

  - **13.0.3 سنة 22سنة الي اقل من  19من  

 - **0.0..1 **20.009 سنة فأكثر 22من 

سنة فأكثر  44( وجود فروق في التوافق األسري بين أفراد العينة ذوي السن من  72يتضح من جدول )     

سنة" لصالح أفراد العينة ذوي  72سنة , اقل من  44سنة الي اقل من  72وكال من أفراد العينة ذوي السن "من 

سنة  72كما توجد فروق بين أفراد العينة ذوي السن من ( , 3.37سنة فأكثر عند مستوى داللة ) 44السن من 

سنة الي اقل  72سنة لصالح أفراد العينة ذوي السن من  72سنة وأفراد العينة ذوي السن اقل من  44الي اقل من 

سنة فأكثر  44( , حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة ذوي السن من 3.37سنة عند مستوى داللة ) 44من 

( , وأخيرا أفراد 22.345سنة بمتوسط ) 44سنة الي اقل من  72يهم أفراد العينة ذوي السن من ( , يل13.317)

 44( , فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة ذوي السن من 53.734سنة بمتوسط ) 72العينة ذوي السن اقل من 

سنة في  44ة الي اقل من سن 72سنة فأكثر حيث كانوا أكثر توافق أسري , ثم أفراد العينة ذوي السن من 

وترجع الباحثة ذلك إلى أنه كلما  سنة في المرتبة األخيرة . 72المرتبة الثانية , ثم أفراد العينة ذوي السن اقل من 

تقدم سن الشباب سواء الذكور أو اإلناث تزداد المعلومات, وتتسع مدارك ومعارف الفرد من خالل قراءاته 

ل عليها سواء من المناهج الدراسية أو من مواقع اإلنترنت, أو التى يستمدها من المختلفة, والمعلومات التى يحص

اآلخرين. فال شك أن الخبرات المكتسبة سواء من داخل األسرة ومن خالل خبرات اآلباء أو من خارجها من 

تنمية تلك الزمالء أو األساتذة دور هام فى توافقهم االسرى كما أن األسرة وخبراتها تعد عوامل مؤثرة فى 

المهارات, كذلك ترى الباحثة أنه بتقدم سن الفرد يتوجه تفكيره نحو  تحمل المسئولية ويزداد اهتمامه بمسئولياته 

 نحو اسرته. 
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 ( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في التوافق األسري تبعا لمتغير طبيعة الدراسة10جدول )

 طبيعة الدراسة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 لمعياريا
 العينة

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ت (

 100 020.. 00.013 كليات نظرية
290 17.322 

  8.81دال عند 

 110 0.118 902..7 كليات عملية لصالح الكليات العملية

( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 71.044( أن قيمة ) ت ( كانت ) 75يتضح من الجدول )     

( 12.254لصالح أفراد العينة بالكليات العملية , حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة بالكليات العملية  ) (3.37)

( , مما يدل على أن أفراد العينة بالكليات 55.570, بينما بلغ متوسط درجة أفراد العينة بالكليات النظرية )

نظرية , وترجع الباحثة الى ان االبناء فى الكليات الكليات الالعملية كانوا أكثر توافق أسري من أفراد العينة ب

العملية يهيىء لهم اسرهم الجو الذى يساعد على شحن طاقاتهم االبتكارية وتنميتها فى مختلف المجاالت مما 

يجعلهم أكثر احتكاكا بافراد اسرهم ومشاورتهم فى نمو القدرات االبتكارية واالبداعية فيصبحوا اكثر توافق 

 اسرى.

 تبعا لمتغير تعليم األب ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التوافق األسري 10)  جدول 

 متوسط المربعات مجموع المربعات تعليم األب 
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 19..080. 9812.039 بين المجموعات
3...0. 

8.81  

 297 138.001 30012.3.2 داخل المجموعات دال

   299  7020.101. المجموع

( , 3.37( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )02.232( إن قيمة ) ف( كانت ) 72يتضح من جدول )         

مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في التوافق األسري تبعا لمتغير تعليم األب, ولمعرفة اتجاه 

 المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 17جدول )  

 تعليم األب
 منخفض

 00.807م = 

 متوسط

 08.330م = 

 عالي

 72.201م = 

   - منخفض

  - *2.270 متوسط

 - **11.910 **.19..1 عالي

اء األباء في المستوى التعليمي العالي وكال ( وجود فروق في التوافق األسري بين أبن 71يتضح من جدول )     

من أبناء األباء في المستوى التعليمي المتوسط والمنخفض لصالح أبناء األباء في المستوى التعليمي العالي عند 

( , بينما توجد فروق بين أبناء األباء في المستوى التعليمي المتوسط وأبناء األباء في 3.37مستوى داللة )

( , 3.35ليمي المنخفض لصالح أبناء األباء في المستوى التعليمي المتوسط عند مستوى داللة )المستوى التع

( , يليهم أبناء األباء في المستوى 14.457حيث بلغ متوسط درجة أبناء األباء في المستوى التعليمي العالي )

يمي المنخفض بمتوسط ( , وأخيرا أبناء األباء في المستوى التعل23.005التعليمي المتوسط بمتوسط )

( , فيأتي في المرتبة األولى أبناء األباء في المستوى التعليمي العالي حيث كانوا أكثر توافق أسري , 53.351)

ثم أبناء األباء في المستوى التعليمي المتوسط في المرتبة الثانية , ثم أبناء األباء في المستوى التعليمي المنخفض 

ع ذلك إلي كلما ارتفع المستوى التعليمى للوالدين كلما كانت األنماط المتبعة أنماطاً ويرج في المرتبة األخيرة .

إيجابية وذلك لوعيهم وإدراكهم بالتوافق االسرى ومدى تأثيره على األبناء, وكذلك فإن المستوى التعليمى العالى 

شة أبنائهم وتنمية االنتماء والتعاون يزيد من إدراك الوالدين ألهمية إستخدام األساليب اإليجابية فى توجيه ومناق

( فى أنه كلما كان األب متعلماً 4333بين افراد االسرة , وهذا يتفق مع دراسة شيرين دمحم ورشيدة أبو النصر )
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كلما قل من استخدام األسلوب العدوانى وهو أحد األساليب واألنماط السلبية التى تؤثر على االبناء وعلى توافقهم 

(, فهد بن سلطان 4372(, مريم دمحم )4371هذه الدراسة مع دراسة كالً من هند عقيل )االسرى وتتفق 

  (.4374(, رشا راغب وإيناس بدير )4377)

 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التوافق األسري تبعا لمتغير تعليم األم 10جدول )  

 متوسط المربعات مجموع المربعات تعليم األم
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 291.109. 0002.379 بين المجموعات
.2.292 

8.81 

 297 07..181 38130.0.2 داخل المجموعات دال

   299  30710.821 المجموع

( , مما 3.37( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )24.424( إن قيمة ) ف( كانت ) 73يتضح من جدول )     

رجات أفراد العينة في التوافق األسري تبعا لمتغير تعليم األم , ولمعرفة اتجاه الداللة يدل على وجود فروق بين د

 تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 19جدول )  

 تعليم األم
 منخفض

 3.927.م = 

 متوسط

 319..0م =  

 عالي

 02.003م = 

   - منخفض

  - **18.392 متوسط

 - **.20.23 **30.020 عالي

( وجود فروق في التوافق األسري بين أبناء األمهات في المستوى التعليمي العالي  72يتضح من جدول )     

وكال من أبناء األمهات في المستوى التعليمي المتوسط والمنخفض لصالح أبناء األمهات في المستوى التعليمي 

(,كما توجد فروق بين أبناء األمهات في المستوى التعليمي المتوسط وأبناء 3.37لعالي عند مستوى داللة )ا

األمهات في المستوى التعليمي المنخفض لصالح أبناء األمهات في المستوى التعليمي المتوسط عند مستوى داللة 

( , يليهم أبناء األمهات 34.550ي العالي )( , حيث بلغ متوسط درجة أبناء األمهات في المستوى التعليم3.37)

( , وأخيرا أبناء األمهات في المستوى التعليمي المنخفض 52.072في المستوى التعليمي المتوسط بمتوسط )

( , فيأتي في المرتبة األولى أبناء األمهات في المستوى التعليمي العالي حيث كانوا أكثر 20.241بمتوسط )

ألمهات في المستوى التعليمي المتوسط في المرتبة الثانية , ثم أبناء األمهات في توافق أسري , ثم أبناء ا

وتفسر الباحثة ذلك أن المستوى التعليمي لالم له أثر في درجة  المستوى التعليمي المنخفض في المرتبة األخيرة .
ت بناء األسرة السليمة وكيفية إقامة توافقها األسري مع ابنائها وذلك ألن التعليم يزيد من وعي الزوجة بمبادئ وأساسيا

عالقات حميمة فيما بين أفراد األسرة, كما أن التعليم يتيح لالم العمل بمبدأ تقبل وجهات النظر المختلفة والحرص علي 

تقوية الروابط األسرية التي من أهم دعائم التوافق األسري , وبالتالى فهى تعلمه البنائها وتستطيع احتوائهم وتقوية 

(,إيناس السليمي 4334(, سمر عبد المنعم )4333باطهم االسرية . واتفقت النتيجة مع دراسة كالً من هناء شوقي )رو

( حيث بينت وجود فروق دالة احصائيا في 4332(, وليد الشهري )4333( ,نادية أبوسكينة, وفاء الصفتي )4333)

 وى التعليمي األعلى.لصالح المست المالتوافق األسري باختالف المستوى التعليمي ل
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 تبعا لمتغير عمل األم ( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في التوافق األسري 28جدول )  

 عمل األم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ت (

 171 0.783 02.882 تعمل
290 12.821 

  8.81دال عند 

 129 18..0 .09.98 ال تعمل لصالح العامالت

( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 74.347( أن قيمة ) ت ( كانت )43يتضح من الجدول )     

( , بينما بلغ 34.334( لصالح أبناء األمهات العامالت , حيث بلغ متوسط درجة أبناء األمهات العامالت )3.37)

( , مما يدل على أن أبناء األمهات العامالت كانوا أكثر 22.232ت )متوسط درجة أبناء األمهات غير العامال

وترجع الباحثة ذلك أن المرأة عاملة لديها قدرة علي متابعة  توافق أسري من أبناء األمهات غير العامالت .

االيجابية في التنشئة االجتماعية ألبنائها اجتماعيا ونفسيا من خالل تتبع سلوكيات وتصرفات األبناء وتدعيم القيم 

 نفوسهم, وكذلك تمتلك المرأة عاملة مقومات إلنشاء الحوار والنقاش والتفاعل مع أبنائها. 

 تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التوافق األسري 21جدول ) 

 متوسط المربعات مجموع المربعات عدد أفراد األسرة
درجات 

 الحرية
 الداللة ف( قيمة )

 2 78.3.8.. 9.8.001. بين المجموعات
00.338 

8.81 

 297 79.308 23009.989 داخل المجموعات دال

   299  32018.098 المجموع

( , مما 3.37( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )52.003( إن قيمة ) ف( كانت ) 47يتضح من جدول )     

اد العينة في التوافق األسري تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة , ولمعرفة يدل على وجود فروق بين درجات أفر

 اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة22جدول )

 عدد أفراد األسرة
 أفراد  .أقل من 

 00.307م = 

 أفراد الي .من 

 دأفرا 0 

 2.217.م = 

 أفراد فأكثر 7من 

 38.103م = 

   - أفراد .أقل من 

  - **20.1.8 أفراد 0أفراد الي  .من 

 - **.12.80 **.30.19 أفراد فأكثر 7من 

أفراد وكال من األبناء  2( وجود فروق في التوافق األسري بين األبناء باألسر أقل من  44يتضح من جدول )     

أفراد عند مستوى داللة  2أفراد فأكثر" لصالح األبناء باألسر أقل من  1أفراد , من  2د الي أفرا 2باألسر "من 

أفراد فأكثر لصالح  1أفراد واألبناء باألسر من  2أفراد الي  2( , كما توجد فروق بين األبناء باألسر من 3.37)

بلغ متوسط درجة األبناء باألسر أقل  ( , حيث3.37أفراد عند مستوى داللة ) 2أفراد الي  2األبناء باألسر من 

( , وأخيرا األبناء 24.471أفراد بمتوسط ) 2أفراد الي  2( , يليهم األبناء باألسر من 23.051أفراد ) 2من 

أفراد حيث  2( , فيأتي في المرتبة األولى األبناء باألسر أقل من 03.720أفراد فأكثر بمتوسط ) 1باألسر من 

أفراد في المرتبة الثانية , وأخيرا األبناء باألسر  2أفراد الي  2, ثم األبناء باألسر من كانوا أكثر توافق أسري 

وتفسر الباحثة ذلك أن األسرة صغيرة الحجم تقل فيها الخالفات والشجار بين أفرادها وتتاح أفراد فأكثر .  1من 

االجتماعي, كذلك في األسر صغيرة فيها الفرصة للنقاش والحوار مما يسود األسرة جو من الطمأنينة واألمان 

الحجم تزداد فرص تلبية رغبات واحتياجات أفرادها المادية مما يسودها جو من األمان االقتصادي وبالتالي 

( أنه 7223تزداد العوامل المساعدة علي تحقيق التوافق األسري فيما بينهم. وقد أوضحت دراسة وفاء شلبي )

ك إلي زيادة التوافق األسري واحداث توازن بين مواردها المتاحة وأهدافها كلما قل عدد أفراد األسرة أدى ذل
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( وجود فروق دالة احصائياً في التوافق األسري 4334واحتياجاتها المتعددة, كما بينت دراسة سمر عبد المنعم )

 لصالح األسر صغيرة الحجم.

 ري تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التوافق األس 23جدول ) 

دخل الشهري ال

 لألسرة
 متوسط المربعات مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 7.902... 0090.903 بين المجموعات
31.707 

8.81 

 297 1.8.821 1000.227. داخل المجموعات دال

   299  08.02.198 المجموع

( , 3.37( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )07.121( إن قيمة ) ف( كانت ) 40يتضح من جدول )       

مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في التوافق األسري تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة , 

 :ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة.2جدول )  

 دخل الشهري لألسرةال
 منخفض

 03.872م = 

 متوسط

 00.001م = 

 مرتفع 

 70.003م = 

   - منخفض

  - *79..2 متوسط

 - **21.112 **23.091 مرتفع 

الدخل المرتفع وكال  ( وجود فروق في التوافق األسري بين أفراد العينة باألسر ذوي 42يتضح من جدول )      

من أفراد العينة باألسر ذوي الدخل المتوسط والمنخفض لصالح أفراد العينة باألسر ذوي الدخل المرتفع عند 

( , بينما توجد فروق بين أفراد العينة باألسر ذوي الدخل المتوسط وأفراد العينة باألسر 3.37مستوى داللة )

( , حيث بلغ 3.35األسر ذوي الدخل المتوسط عند مستوى داللة )ذوي الدخل المنخفض لصالح أفراد العينة ب

( , يليهم أفراد العينة باألسر ذوي الدخل 12.220متوسط درجة أفراد العينة باألسر ذوي الدخل المرتفع )

( , فيأتي 50.314( , وأخيرا أفراد العينة باألسر ذوي الدخل المنخفض بمتوسط )55.557المتوسط بمتوسط )

بة األولى أفراد العينة باألسر ذوي الدخل المرتفع حيث كانوا أكثر توافق أسري , ثم أفراد العينة باألسر في المرت

وترى الباحثة أن  ذوي الدخل المتوسط في المرتبة الثانية , وأخيرا أفراد العينة باألسر ذوي الدخل المنخفض .

ويساعد علي تلبية رغبات واحتياجات أفراد  الدخل الشهري المرتفع لألسرة يعطي إحساس بالرضا عن الحياة

األسرة مما يحقق توافقهم النفسي واالجتماعي واالقتصادي, كذلك يعطي الزوجة دافع إلنجاز مهامها األسرية 

وأداء أدوارها المطلوبة لتحقيق التوافق بينها وبين أفراد أسرتها مما يعود هذا التوافق على ابنائها, فاألسر 

تمتلك مقومات تحقيق التوافق األسري أكثر من األسر منخفضة الدخل الشهري. وتتفق النتيجة المرتفعة الدخل 

( والتي أكدت أن هناك عالقة طردية موجبة بين درجة المعاناة االقتصادية 7223ودراسة عماد عبد الرازق )

ق بين أفرادها,  كذلك تتفق التي تمر بها األسرة ودرجة الخالفات التي تؤثر علي العالقات داخل األسرة والتواف
والتي أكدت علي أنه من أهم العوامل المؤثرة علي  Lawrence (1994)  , Aronen (1993)النتيجة مع دراسة 

 التوافق األسري أو االجتماعي هي أحداث الحياة الضاغطة ومنها األزمات المالية.

 .الولوفي ضوء ما سبق يكون قد تحقق صحة الفرض ا
 

ء الفرض الثانى : والذي ينص على أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة النتائج في ضو

 .في استبيان التنمر اإللكتروني تبعاً لمتغيرات الدراسة 

وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار ) ت ( , وحساب تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في استبيان التنمر      

 ذلك :االلكترونى والجداول التالية توضح 
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 ( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في التنمر اإللكتروني تبعا لمتغير الجنس 20جدول )  

 الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ت (

 133 0.821 280..0 ذكور
290 13.328 

  8.81دال عند 

 107 3.201 0.7.1. إناث لح الذكورلصا

( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 70.043( أن قيمة ) ت ( كانت ) 45يتضح من الجدول )     

( , بينما بلغ متوسط درجة اإلناث 22.433( لصالح الذكور , حيث بلغ متوسط درجة الذكور )3.37)

كثر ممارسة للتنمر اإللكتروني من اإلناث . وترجع الباحثة ذلك ( , مما يدل على أن الذكور كانوا أ23.127)

إلى طبيعة العادات والتقاليد فى المجتمعات العربية الذكورية والحرية المفرطة للذكر بخالف االناث الناتجة عن 

باألداب خلل فى أساليب التنشئة االجتماعية وطبيعة معتقدات االسرة التى تتمسك بالتأكيد على إلتزام الفتاة 

والسلوكيات التى تنص عليها األعراف والتقاليد , وتضيف الباحثة ان لكل جنس خصائصه العمرية والفكرية 

وكذلك خصائص نمو مختلفة كما أننا نجد فى كثير من األحيان أن بعض األسر تبجل الذكور عن اإلناث من 

بغير حساب وعدم اإلحساس بالمسئولية حيث المعاملة والتصرف وطريقة التعامل مما يدفع بهم إلى التصرف 

 Arsland etal. (2013), Zhul, etalوالفهم الخاطئ لمعنى الحرية وتتفق هذه الدراسة مع دراسة كالً من 

(2013), Hinduja& Patchin (2008), Heiman &Olenik (2013), Brown etal. (2014) 

حيث أثبتت تفوق   Connell etal. (2013)ة (, بينما أختلفت مع دراس4371ودراسة عبد العزيز مصطفى )

    اإلناث على الذكور فى ممارسة التنمر اإللكترونى.

 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التنمر اإللكتروني تبعا لمتغير العمر 20جدول )

 متوسط المربعات مجموع المربعات العمر 
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 719.370. 9.30.700 بين المجموعات
.7.101 

8.81 

 297 188.820 .29780.22 داخل المجموعات دال

   299  391.0.908 المجموع

( , مما يدل 3.37( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )21.737( إن قيمة ) ف( كانت )42يتضح من جدول )

بعا لمتغير العمر , ولمعرفة اتجاه الداللة تم على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في التنمر اإللكتروني ت

 تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة27جدول )

 العمر 
 سنة 19اقل من 

 23..01م = 

سنة الي  19من 

 سنة 22اقل من 

 83..0.م = 

سنة  22من 

 فأكثر

 32.018م =  

   - سنة 19 اقل من

  - **13.828 سنة 22سنة الي اقل من  19من  

 - **10.793 **20.013 سنة فأكثر 22من 

سنة وكال من أفراد  72( وجود فروق في التنمر اإللكتروني بين أفراد العينة ذوي السن اقل من 41يتضح من جدول )     

سنة  72ة فأكثر" لصالح أفراد العينة ذوي السن اقل من سن 44سنة , من  44سنة الي اقل من  72العينة ذوي السن "من 

سنة وأفراد العينة  44سنة الي اقل من  72( , كما توجد فروق بين أفراد العينة ذوي السن من 3.37عند مستوى داللة )

( , 3.37سنة عند مستوى داللة ) 44سنة الي اقل من  72سنة فأكثر لصالح أفراد العينة ذوي السن من  44ذوي السن من 

سنة الي  72( , يليهم أفراد العينة ذوي السن من 27.240سنة ) 72حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة ذوي السن اقل من 

( , فيأتي في 04.273سنة فأكثر بمتوسط ) 44( , وأخيرا أفراد العينة ذوي السن من 23.230سنة بمتوسط ) 44اقل من 

سنة حيث كانوا أكثر ممارسة للتنمر اإللكتروني , ثم أفراد العينة ذوي  72اقل من  المرتبة األولى أفراد العينة ذوي السن



 

 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.40.13 

 
174 

 
  

سنة فأكثر في المرتبة األخيرة  44سنة في المرتبة الثانية , ثم أفراد العينة ذوي السن من  44سنة الي اقل من  72السن من 

ء وترديد االلفاظ وااللقاب بدون وعى ويكونوا فعال , ويرجع ذلك الى أن األبناء األصغر سناً يميلون الى التصرفات الهوجا

ورد فعل حيث انهم يميلون الى حب التجربة , كما ان ليس لديهم الوعى الكافى بكيفية إستخدام الوسائل اإللكترونية الحديثة 

ن عماد عبده اإلستخدام الرشيد وكذلك غير مدركين بأخطار التنمر اإللكترونى , وتتفق هذه الدراسة مع دراسة كالً م

 Heiman &Olenik (2013), Garaigordobil (2015), Demirer etal.(2013), Smahel(, دراسة 4372)

etal. (2012), Okwaraji etal.(2015) 

 تبعا لمتغير طبيعة الدراسة ( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في التنمر اإللكتروني 20جدول )

 طبيعة الدراسة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ت (

 100 0.103 09.002 كليات نظرية

290 19.772 

  8.81دال عند 

لصالح الكليات 

 النظرية
 كليات عملية

37.018 3.82. 
110 

اللة ( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى د72.114( أن قيمة ) ت ( كانت ) 43يتضح من الجدول )     

( 52.334( لصالح أفراد العينة بالكليات النظرية , حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة بالكليات النظرية )3.37)

( , مما يدل على أن أفراد العينة بالكليات 01.273, بينما بلغ متوسط درجة أفراد العينة بالكليات العملية )

أفراد العينة بالكليات العملية , ويرجع ذلك الى تمتع طالب النظرية كانوا أكثر ممارسة للتنمر اإللكتروني من 

الكليات العملية بالتفكير الجيد واستغالل المهارات المكتسبة من خالل دراستهم مما يتيح لهم التفكير قبل تنفيذ 

تتعدد  العمل, في حين أن الكليات النظرية تتسم بالجمود لطبيعة التخصصات التي تحتويها, اما الكليات العملية

فيها المواد الدراسية والمحاضرات النظرية والعملية والتي تستنفذ جهد الشباب طوال اليوم الدراسي , مما يجعل 

 اتصالهم بشبكات التواصل االجتماعى قليل ومقنن للحاجه فقط .

 تبعا لمتغير تعليم األب ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التنمر اإللكتروني29جدول )

 متوسط المربعات مجموع المربعات عليم األب ت
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 080..01. 9029.089 بين المجموعات
0..700 

8.81  

 297 07.910 .20111.00 داخل المجموعات دال

   299  307.1.273 المجموع

( , 3.37إحصائيا عند مستوى )( وهى قيمة دالة 52.125( إن قيمة ) ف( كانت )42يتضح من جدول )       

مما يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في التنمر اإللكتروني تبعا لمتغير تعليم األب , ولمعرفة اتجاه 

 الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة38جدول )

 ألبتعليم ا
 منخفض

 03.070م = 

 متوسط

 9.730.م = 

 عالي

 828..3م = 

   - منخفض

  - **13.0.3 متوسط

 - **10.710 **29.000 عالي

( وجود فروق في التنمر اإللكتروني بين أبناء األباء في المستوى التعليمي المنخفض وكال  03يتضح من جدول )     

توسط والعالي لصالح أبناء األباء في المستوى التعليمي المنخفض عند من أبناء األباء في المستوى التعليمي الم

( , كما توجد فروق بين أبناء األباء في المستوى التعليمي المتوسط وأبناء األباء في المستوى 3.37مستوى داللة )

حيث بلغ متوسط  ( ,3.37التعليمي العالي لصالح أبناء األباء في المستوى التعليمي المتوسط عند مستوى داللة )

( , يليهم أبناء األباء في المستوى التعليمي المتوسط 20.513درجة أبناء األباء في المستوى التعليمي المنخفض )
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( , فيأتي في المرتبة 02.343( , وأخيرا أبناء األباء في المستوى التعليمي العالي بمتوسط )22.105بمتوسط )

مي المنخفض حيث كانوا أكثر ممارسة للتنمر اإللكتروني , ثم أبناء األباء في األولى أبناء األباء في المستوى التعلي

المستوى التعليمي المتوسط في المرتبة الثانية , ثم أبناء األباء في المستوى التعليمي العالي في المرتبة األخيرة , 

ً لها ويحاول جا هداً تفادى آثارها على نفسه ويرجع ذلك إلي أنه كلما توفرت المعلومة لدى الشخص أصبح منتبها

( أن 4372وعلى من حوله وهذا غير متوفر فى اآلباء ذوى التعليم المنخفض وقد  أكدت دراسة )نايف وآخرون, 

 ظروف التنشئة األسرية تلعب دوراً هاماً فى ظهور التنمر اإللكترونى أو تفاديه .

 لكتروني تبعا لمتغير تعليم األم( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التنمر اإل31جدول )

 متوسط المربعات مجموع المربعات تعليم األم
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 890..00. 9180.198 بين المجموعات
30.910 

8.81 

 297 123.300 30039.039 داخل المجموعات دال

   299  07.7.729. المجموع

( , مما 3.37( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )02.275كانت ) ( إن قيمة ) ف(07يتضح من جدول )    

يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في التنمر اإللكتروني تبعا لمتغير تعليم األم , ولمعرفة اتجاه 

 الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

 

 فيه للمقارنات المتعددة( اختبار شي32جدول )

 تعليم األم
 منخفض

 00.020م = 

 متوسط

 8.337.م =  

 عالي

 30.812م = 

   - منخفض

  - **10.200 متوسط

 - *2.320 **10.013 عالي

( وجود فروق في التنمر اإللكتروني بين أبناء األمهات في المستوى التعليمي المنخفض 04يتضح من جدول )

ت في المستوى التعليمي المتوسط والعالي لصالح أبناء األمهات في المستوى التعليمي وكال من أبناء األمها

( , بينما توجد فروق بين أبناء األمهات في المستوى التعليمي المتوسط 3.37المنخفض عند مستوى داللة )

لمتوسط عند مستوى وأبناء األمهات في المستوى التعليمي العالي لصالح أبناء األمهات في المستوى التعليمي ا

( , يليهم أبناء 52.245( , حيث بلغ متوسط درجة أبناء األمهات في المستوى التعليمي المنخفض )3.35داللة )

( , وأخيرا أبناء األمهات في المستوى التعليمي 23.001األمهات في المستوى التعليمي المتوسط بمتوسط )

ولى أبناء األمهات في المستوى التعليمي المنخفض حيث كانوا ( , فيأتي في المرتبة األ03.374العالي بمتوسط )

أكثر ممارسة للتنمر اإللكتروني , ثم أبناء األمهات في المستوى التعليمي المتوسط في المرتبة الثانية , ثم أبناء 

المتكونة من  األمهات في المستوى التعليمي العالي في المرتبة األخيرة , ويرجع ذلك إلي أن تأثير ثقافة الوالدين

خالل المستوى التعليمى المتحصل عليه تلعب دوراً كبيراً فى تفادى الكثير من المشكالت التى تواجه األبناء مثل 

التنمر اإللكترونى وهذه الثفافة غير متوفرة لدى األمهات ذات المستوى التعليمى المنخفض وتتفق هذه الدراسة 

( على ان تدنى المستوى 4370ى الصبيحان ودمحم القضاه ),  كما أكد عل Chandler (2006)مع دراسة 

 التعليمى للوالدين من أهم العوامل التى تجعل االبن ضحية التنمر وايضا متنمر فى بعض االحيان. 

 ( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في التنمر اإللكتروني تبعا لمتغير عمل األم33جدول )

 عمل األم
المتوسط 

 الحسابي

النحراف ا

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ت (

 171 3.072 38.112 تعمل
290 21.1.3 

  8.81دال عند 

 129 0.899 .02.82 ال تعمل لصالح غير العامالت
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( وهووى قيمووة دالووة إحصووائيا عنوود مسووتوى داللووة 47.720( أن قيمووة ) ت ( كانووت ) 00يتضووح موون الجوودول )     

( , بينما بلغ متوسوط 54.342ح أبناء غير العامالت , حيث بلغ متوسط درجة أبناء غير العامالت )( لصال3.37)

( , مما يدل على أن أبناء غير العوامالت كوانوا أكثور ممارسوة للتنمور اإللكترونوي 03.774درجة أبناء العامالت )

ائهووا علووى  مهووارات االتصووال والتواصوول وقوود يرجووع ذلووك إلووى أن األم العاملووة تشووجع وتحفووز أبنموون أبنوواء العووامالت , 

االجتموواعى الجيوود ولووديها وعووى وإدراك بقضووايا المجتمووع .ويمكوون تفسووير ذلووك بووأن الموورأة العاملووة بحكووم عملهووا وتعوودد 

أدوارها ومسئولياتها تكتس بقودرة علوى إدارة ذاتهوا بفاعليوة , واكتسواب المعوارف والمهوارات التوي تسواعدها فوي توعيوة 

مواجهة ما يعترضونهم من تحديات ومشكالت, فضالً عن حرصها على تعويد أبنائها علوى مواجهوة مثول أبناءها بكيفية 

 هذه المشكالت.

 تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التنمر اإللكتروني .3جدول )  

 متوسط المربعات مجموع المربعات عدد أفراد األسرة
درجات 

 ةالحري
 الداللة قيمة ) ف(

 2 .2..79.. 0900.0.7 بين المجموعات
33.190 

8.81 

 297 ..9..13 30..8870. داخل المجموعات دال

   299  9837.203. المجموع

( , 3.37( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )00.725( إن قيمة ) ف( كانت ) 02يتضح من جدول )       

ن درجات أفراد العينة في التنمر اإللكتروني تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة , مما يدل على وجود فروق بي

 ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 30جدول ) 

 عدد أفراد األسرة
 أفراد  .أقل من 

 20.812م = 

 فراد اليأ .من 

 أفراد 0 

 38.3.9م = 

 أفراد فأكثر 7من 

 280...م = 

   - أفراد .أقل من 

  - *2.337 أفراد 0أفراد الي  .من 

 - **13.009 **10.190 أفراد فأكثر 7من 

باألسر أفراد فأكثر وكال من األبناء  1( وجود فروق في التنمر اإللكتروني بين األبناء باألسر من 05يتضح من جدول )    

( , بينما 3.37أفراد فأكثر عند مستوى داللة ) 1أفراد" لصالح األبناء باألسر من  2أفراد , أقل من  2أفراد الي  2"من 

أفراد  2أفراد لصالح األبناء باألسر من  2أفراد واألبناء باألسر أقل من  2أفراد الي  2توجد فروق بين األبناء باألسر من 

( , يليهم 22.433أفراد فأكثر ) 1( , حيث بلغ متوسط درجة األبناء باألسر من 3.35اللة )أفراد عند مستوى د 2الي 

( , 43.374أفراد بمتوسط ) 2( , وأخيرا األبناء باألسر أقل من 03.022أفراد بمتوسط ) 2أفراد الي  2األبناء باألسر من 

وا أكثر ممارسة للتنمر اإللكتروني , ثم األبناء باألسر أفراد فأكثر حيث كان 1فيأتي في المرتبة األولى األبناء باألسر من 

أفراد  , ويرجع ذلك ان بزيادة عدد أفراد  2أفراد في المرتبة الثانية , وأخيرا األبناء باألسر أقل من  2أفراد الي  2من 

وا  بمتابعة ابنائهم وسلوكيات االسرة تزداد مسئوليات ومهام االباء فال ينتبهون الى ابنائهم فى تعديل كل سلوكياتهم وال يهتم

 الحوار والتواصل مع اصدقائهم .
 

 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التنمر اإللكتروني تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة30جدول )

دخل الشهري ال

 لألسرة
 متوسط المربعات مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 000.901. 9771.901 بين المجموعات
01..00 

8.81 

 297 .79.08 23012.081 داخل المجموعات دال

   299  702..3330 المجموع
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( , مما 3.37( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )27.255( إن قيمة ) ف( كانت ) 02يتضح من جدول )     

ني تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة , يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في التنمر اإللكترو

 ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة37جدول )

 دخل الشهري لألسرةال
 منخفض

 08.111م = 

 متوسط

 0.0.1.م = 

 مرتفع 

 32.297م = 

   - منخفض

  - **078..1 سطمتو

 - **..13.2 **.27.01 مرتفع 

( وجود فروق في التنمر اإللكتروني بين أفراد العينة باألسر ذوي الدخل المنخفض 01يتضح من جدول )     

وكال من أفراد العينة باألسر ذوي الدخل المتوسط والمرتفع لصالح أفراد العينة باألسر ذوي الدخل المنخفض 

( , كما توجد فروق بين أفراد العينة باألسر ذوي الدخل المتوسط وأفراد العينة باألسر 3.37عند مستوى داللة )

( , حيث بلغ 3.37ذوي الدخل المرتفع لصالح أفراد العينة باألسر ذوي الدخل المتوسط عند مستوى داللة )

نة باألسر ذوي الدخل ( , يليهم أفراد العي23.777متوسط درجة أفراد العينة باألسر ذوي الدخل المنخفض )

( , فيأتي في 04.421( , وأخيرا أفراد العينة باألسر ذوي الدخل المرتفع بمتوسط )25.527المتوسط بمتوسط )

المرتبة األولى أفراد العينة باألسر ذوي الدخل المنخفض حيث كانوا أكثر ممارسة للتنمر اإللكتروني , ثم أفراد 

المرتبة الثانية , وأخيرا أفراد العينة باألسر ذوي الدخل المرتفع , ويرجع  العينة باألسر ذوي الدخل المتوسط في

ً أو سلباً حيث أن التنمر اإللكترونى  ذلك إلي أن التفاوت اإلقتصادى واإلجتماعى لبعض الشباب ينعكس إيجابيا

ون عامالً من اسباب يعد من القضايا الثقافية التى تختلف من نشأتها من مجتمع آلخر, ويمكن لهذا التنوع أن يك

وبذلك تحقق  Whitted, K.S.& Dupper,  D.(2005)التنمر اإللكترونى وتتفق هذه الدراسة مع دراسة 

 ثانىصحة الفرض ال
 

ً  هدال عالقة ارتباطية "يوجد: والذي ينص على أنه  لثلنتائج في ضوء الفرض الثاا بين متوسطات إحصائيا

 " واستبيان التنمر االلكترونىالتوافق االسرى  بيانأفراد عينة البحث فى محاور استدرجات 
 

التنمر  استبيانمحاور استبيان التوافق األسري ووللتحقق من صحة هذا الفرض تم عمل مصفوفة ارتباط بين    

 اإللكتروني والجدول التالي يوضح قيم معامالت االرتباط :

 التنمر اإللكتروني  استبيانق األسري ومحاور استبيان التواف( مصفوفة االرتباط بين  30جدول )   

التوافق مع  

 األبوين

التوافق مع 

 األخوة

التوافق مع 

 األقارب

التوافق 

 األسري ككل

 **.8.02- **8.709- *8.030- **8.981- التنمر اإللكتروني ككل

                8.80*  دال عند                              8.81** دال عند 

( وجود عالقة ارتباط عكسي بين استبيان التنمر اإللكتروني ومحاور استبيان  03من الجدول ) يتضح     

, فكلما زاد التنمر اإللكتروني كلما قل التوافق مع األبوين ,  3.35,  3.37التوافق األسري عند مستوى داللة 

زاد التنمر اإللكتروني كلما قل التوافق  كذلك كلما زاد التنمر اإللكتروني كلما قل التوافق مع األخوة , كذلك كلما

التى أكدتا Chandler (2006) ( ودراسة 4372ويتفق ذلك مع دراسة كالً من )نايف وآخرون,  مع األقارب .

, وبذلك تحقق على اهمية العالقة بين الوالدين والجو األسرى فى تفادى مشكلة التنمر اإللكترونى لدى األبناء 

 صحة الفرض الثالث.
 

نتائج في ضوء الفرض الرابع : والذي ينص على أنه " تختلف نسبة مشاركة  العوامل المؤثرة على التوافق ال

االسرى تبعاً ألوزان معامالت اإلنحدارودرجة اإلرتباط".  وللتحقق من هذا الفرض تم حساب األهمية النسبية 

 . ( يوضح ذلك02)باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام(  والجدول 
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 ( األهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام( 39جدول )

 للعوامل المؤثرة على التوافق األسري

ع
المتغير التاب

ي 
سر

أل
ق ا

واف
الت

المتغير  

 المستقل

معامل 

 االرتباط

نسبة 

المشارك

 ة

قيمة) 

 ف(
 الداللة

معامل 

 االنحدار
 الداللة قيمة ) ت(

 8.81 9.833 78..8 8.81 01.092 8.7.0 8.003 تعليم األم

 8.81 7.807 8.339 8.81 9.939. 8.0.1 8.088 تعليم األب

 8.81 0.1.3 8.203 8.81 37.7.1 .8.07 8.700 العمر

 8.81 0.307 8.190 8.81 29.822 8.089 8.713 عمل األم

% , 12.5أكثر العوامل المؤثرة على التوافق األسري بنسبة  يتضح من الجدول السابق إن تعليم األم كان من    

% , وأخيرا في المرتبة الرابعة 51.2% , ويأتي في المرتبة الثالثة العمر بنسبة 22.7يليه تعليم األب بنسبة 

(, رشا راغب وإيناس بدير 4377% , , وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ك فهد بن سلطان )53.2عمل األم بنسبة 

(4374) Sofinouir (2011), Marks& Borden (2004)( وبذلك تحقق 4372, دراسة أمل العمار , )

 صحة الفرض الرابع.
 

التنمر  العوامل المؤثرة على : والذي ينص على أنه " تختلف نسبة مشاركة  خامسالالنتائج في ضوء الفرض 

تحقق من هذا الفرض تم حساب األهمية ولل  تبعاً ألوزان معامالت اإلنحدارودرجة اإلرتباط". االلكترونى

 ( يوضح ذلك .23والجدول ) النسبية باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام( 

 ( األهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام( 8.جدول )

 للعوامل المؤثرة على التنمر اإللكتروني

ع
المتغير التاب

 

الت
ي

ون
إللكتر

نمر ا
 

 المتغير المستقل
معامل 

 االرتباط

نسبة 

 المشاركة
 قيمة) ف(

الدال

 لة

معامل 

 االنحدار
 الداللة قيمة ) ت(

 137.170 8.038 8.911 الجنس
8.8

1 
8.090 11.712 8.81 

 09.323 8.079 .8.02 العمر
8.8

1 
8.300 7.782 8.81 

 3.203. 8.087 8.779 تعليم األب
8.8

1 
8.388 0.079 8.81 

عدد أفراد 

 األسرة
3.142 3.542 03.332 

3.3

7 
3.473 5.551 3.37 

% , 30يتضح من الجدول السابق إن الجنس كان من أكثر العوامل المؤثرة على التنمر اإللكتروني بنسبة       

% , وأخيرا 23.1% , ويأتي في المرتبة الثالثة تعليم األب "المنخفض"بنسبة 21.2يليه العمر "األصغر" بنسبة 

 , وبذلك تحقق صحة الفرض الخامس. % .54.2في المرتبة الرابعة عدد أفراد األسرة "الكبير" بنسبة 
 

النتائج في ضوء الفرض السادس : والذي ينص على أنه " تختلف األوزان النسبية ألولوية أبعاد التوافق األسري 

 ( يوضح ذلك: 27عداد الجدول )من قبل أفراد عينة البحث" , وللتحقق من هذا الفرض تم إ
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 ( الوزن النسبي ألولوية أبعاد التوافق األسري من قبل أفراد عينة البحث 1.جدول ) 

 الترتيب النسبة المئوية % الوزن النسبي التوافق األسري

 األول %..30 370 التوافق مع األبوين

 الثاني %33.1 3.2 التوافق مع األخوة

 الثالث %38.0 310 التوافق مع األقارب

  %188 1833 المجموع

% , يليه في 02.2( أن أولوية أبعاد التوافق األسري كان التوافق مع األبوين بنسبة 27يتضح من الجدول )    

% , 03.5% , ويأتي في المرتبة الثالثة التوافق مع األقارب بنسبة 00.7المرتبة الثانية التوافق مع األخوة بنسبة 

 ية التوافق مع االباء من خالل الحوار والتواصل  , وبذلك تحقق صحة الفرض السادس.وهذا يدل على اهم

 التوصيات :
ضرورة العمل على الحد من ظاهرة التنمر بأنواعها المختلفة وذلك عبر تطوير المناهج وأساليب وطرق  -7

 التعامل مع اآلخرين وتنمية المهارات اإلجتماعية والتدريب على طرق حل المشكالت.

رورة إجراء المزيد من األبحاث والدراسات التي تهدف إلى تصميم برامج إرشادية تدعم الحوار اإليجابي ض -4

 وتقلل من مستويات التنمر اإللكتروني لدي األبناء.

ضرورة تركيز وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية على موضوع الحوار األسرى وأهميته في  -0
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