
 

 1719 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجمة 
 

 DOI: 10.21608/jedu.2021.99973.1487 معرف البحث الرقمي

  2222 مارسـ  93العدد  الثامنالمجمد 
 الترقيم الدولي

P-ISSN: 1687-3424       E- ISSN: 2735-3346 
 

 .journals.ekb.eg/https://jedu      موقع المجمة عبر بنك المعرفة المصري

  http://jrfse.minia.edu.eg/Hom        المجمةموقع 

 العربية مصرجميورية  ـ جامعة المنيا ـكمية التربية النوعية العنوان: 

 
 

 

الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى وعالقتو بالتوافق 
 مع الزوج كما تدركو عينة من الزوجات

 إعداد
 رييام جالل دسوقى حجاج

 جامعة المنوفية –كمية اإلقتصاد المنزلى  –مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات 

 



 

 1720 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1721 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى وعالقتو بالتوافق مع الزوج كما تدركو عينة من 
 الزوجات

  رييام جالل دسوقى حجاج د.

 ممخص البحث :

إلي دراسة مستويات وعي الزوجات عينو البحث بالتحرش االلكتروني  ىدف البحث     
التعرؼ عمى التوافؽ مع ،  (الممارسات  –اإلتجاىات  –الوعى والمعمومات  بأبعاده )
،  في والجنسيالعاط، التوافؽ  التوافؽ المعرفي ، التوافؽ االجتماعي ) اورهحمبالزوج 

تفسير العبلقة االرتباطية بيف بعض ،  لدى الزوجات عينو البحث (التوافؽ النفسي 
متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي لمزوجات عينو البحث والوعي بأساليب 

تفسير االختبلفات بيف الزوجات عينو البحث ،  التحرش االلكتروني والتوافؽ مع الزوج
-لمحؿ اإلقامة )ريؼ اتحرش االلكتروني والتوافؽ مع الزوج تبعفي الوعي بأساليب ال

طريقو الدخوؿ عمى مواقع التواصؿ  -غير عامبلت( -زوجو )عامبلتالوحضر( عمؿ 
فى  البحث نةابف بيف الزوجات عيبتقييـ اوجو الت،  اسـ مستعار( -االجتماعي) باسمي

المستوى  -)حجـ األسرة عااساليب التحرش االلكتروني والتوافؽ مع الزوج تبالوعى ب
مينو -مدة الزواج -عدد ساعات استخداـ االنترنت -الدخؿ الشيري -التعميمي لمزوجيف

 (.عدد ساعات إستخداـ الزوجة لئلنترنت-الزوج

استبياف وعى الزوجات بأساليب استمارة البيانات العامة،  تضمنت أدوات البحث:     
، تـ تطبيؽ ستوى التوافؽ مع الزوج بأبعادهالتحرش اإللكترونى بأبعاده ، استبياف م

زوجة مف معظـ محافظات جميورية مصر العربية ( 512البحث عمى عينة مكونة مف )
ومف مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة، وتـ تصنيؼ البيانات وتبويبيا وجدولتيا ، 

وصفي ، وقد اتبع ىذا البحث المنيج الSpssوتحميميا احصائيا باستخداـ برنامج 
 والتحميمي.

: توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة ييا البحثإلومن أىم النتائج التي توصل      
إحصائيا بيف وعى الزوجات بأساليب التحرش اإللكترونى بمحاوره ككؿ والتوافؽ مع 



 

 1722 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 –التوافؽ العاطفى والجنسى  –التوافؽ المعرفى  –الزوج بأبعاده ) التوافؽ اإلجتماعى 
وجود عبلقة ،  0.01إجمالى التوافؽ ككؿ ( وذلؾ عند مستوى داللة  –فسى التوافؽ الن

بيف بعض متغيرات المستوي  0.05،  0.01ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند 
االجتماعي االقتصادي ألسر الزوجات عينة البحث والتوافؽ مع الزوج  بأبعاده وعدـ 

إلقتصادى واإلجتماعى والوعى وجود عبلقة ارتباطية بيف بعض متغيرات المستوى ا
عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف كؿ مف ، بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده 

الحضرييات والريفيات فى كؿ مف الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده والتوافؽ 
وجود تبايف داؿ إحصائيا فى متوسطات درجات الزوجات بالوعى ،  مع الزوج بأبعاده 

اليب التحرش اإللكترونى بأبعاده تبعا لمدخؿ ،فى حيف عدـ وجود تبايف داؿ بأس
.  إحصائيا لمتوسطات درجات الزوجات فى توافقيـ الزوجى بأبعاده تبعا لدخؿ األسرة

وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف كؿ مف العامبلت وغير العامبلت  فى كؿ مف الوعى 
افؽ مع الزوج بأبعاده وذلؾ عند مستوى بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده والتو 

 ..0.001داللة

توعية فئات المجتمع مف السيدات  :ومن أىم التوصيات التي توصل ليا البحث     
والفتيات بمخاطر اإلستخداـ السئ لبلنترنت ، وذلؾ مف خبلؿ مواقع التواصؿ 

، وث التى تناقش اإلجتماعى والدورات والندوات التى تقاـ عبر اإلنترنت.التوسع فى البح
فؽ بيف الزوجيف والتفكؾ األسرى ظاىرة التحرش اإللكترونى وتأثيرىا السئ عمى التوا

إصدار قوانيف رادعة تقوـ عمى التعامؿ مع المتحرش اإلفتراضى مثمو كمثؿ المتحرش 
 العادى ألف التحرش اإللكترونى ال يقؿ خطورة عف التحرش الجنسى.

، التوافؽ مع الزوج، بأساليب التحرش اإللكترونى  الوعى الكممات المفتاحية:    
 .الزوجات
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AWARENESS OF ELECTRONIC HARASSMENT METHODS AND 

ITS RELATIONSHIP TO COMPATIBILITY WITH THE HUSBAND 

AS REALIZED BY A SAMPLE OF WIVES. 
 

Dr. Reham Galal DESOKY Hagagg 
Home and Institution Management Department - Faculty of Home Economics - Menoufia 

University   

 

Summary: 

          The aim of the research is to study the levels of awareness of the same 

wives, the research of electronic harassment in its dimensions (awareness and 

information - trends - practices), to identify the compatibility with the 

husband in his axes (social adjustment, cognitive compatibility, emotional 

and sexual compatibility, psychological compatibility) among the wives of 

the same research, interpretation of the correlation between Some variables 

of the social and economic level of the same wives: Research and awareness 

of electronic harassment methods and compatibility with the husband, 

explaining the differences between the same wives. Social networking sites 

(in my name - pseudonym) , Assessment of differences between wives, the 

research sample, in awareness of electronic harassment methods and 

compatibility with the husband according to (family size - educational level 

of the spouses - monthly income - number of hours of Internet use - duration 

of marriage - husband's profession - number of hours the wife uses the 

Internet.) 

The research tools included: a general data form, a questionnaire about 

wives’ awareness of the methods of electronic harassment in its dimensions, 

a questionnaire on the level of marital compatibility with its dimensions. It 

was tabulated and statistically analyzed using the Spss program, and this 

research followed the descriptive and analytical approach. 

The research found the following results: 

     There is a positive, statistically significant correlation between wives’ 

awareness of the methods of electronic harassment in its interlocutor as a 

whole and the marital compatibility between spouses in its dimensions (social 

compatibility – cognitive compatibility – emotional and sexual compatibility 

– psychological compatibility – total compatibility as a whole) at the level of 

significance of 0.01 There is a positive, statistically significant correlation at 

0.01, 0.05 between some variables of the socioeconomic level of households. 

Wives in the research sample and marital compatibility with its dimensions 

and the absence of a correlation between some variables of the economic and 

social level and awareness of electronic harassment methods in its 

dimensions, the absence of statistically significant differences between urban 

and rural women in each of the awareness of electronic harassment methods 

in its dimensions and marital compatibility with its dimensions, and there is a 

statistically significant difference in the averages Wives' degrees of 

awareness of electronic harassment methods with its dimensions depending 
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on income, while there is no statistically significant difference in the average 

degrees of wives in their marital compatibility with its dimensions depending 

on family income. There are statistically significant differences between both 

working and non-working women in both awareness of the methods of 

electronic harassment in its dimensions and marital compatibility with its 

dimensions at the level of significance 0.001. 

The research recommendations: 

reached by the research: Awareness of society groups of women and girls 

about the dangers of bad use of the Internet, through social networking sites 

and courses and seminars held via the Internet. Expansion of research that 

discusses the phenomenon of electronic harassment and its bad impact on 

compatibility between spouses and family disintegration. Issuing deterrent 

laws based on dealing with the virtual harasser just like the ordinary harasser 

because cyber harassment is no less dangerous than sexual harassment. 
 

 

Keywords: awareness of electronic harassment methods, marital 

compatibility, wives. 

 

 مقدمة البحث

يعد االنترنت مف أىـ الوسائؿ التى تعود بالنفع الكبير عمى اإلنسانية فمف خبللو 
الكـ اليائؿ مف المعمومات في المجاالت والتخصصات كافو في فتره  يحصؿ الفرد عمى

زمنيو قصيره و باقؿ جيد ممكف فعمى الرغـ مف انو يعد نعمو لمدارسيف والباحثيف 
يوشؾ الواقع االفتراضي أف يكوف محاكاة و  .(22: 2202) حسنية حميمة ،والميتميف 

مف السموكيات والعادات  مطابقة لمواقع الفعمي الذي نعيشو مف حيث زحؼ كثير
يجابٍا وكما أنؾ في ىذا العالـ األثيري تستطيع  االجتماعية إليو عمى اختبلفيا سمبٍا وا 

ف لـ تمتؽ بيـ يوما فإنو قد يكوف مجاال لمكثير  بناء عبلقات ودية مع اآلخريف حتى وا 
مف المضايقات والسموكيات والممارسات السمبية التي يمارسيا أشخاص يستغموف 

صية خمو ىذا الحيز االجتماعي مف الرقابة وبالتالي إفبلتيـ مف العقاب في إيذاء خا
لحاؽ الضرر بيـ ومف ضمف ذلؾ ما بات يعرؼ بالتحرش اإللكتروني الذي  اآلخريف وا 
تشكو منو الكثير مف النساء والفتيات المواتي يمتمكف حسابات عمى مواقع التواصؿ 

) عالء المحادثات والشات عمى اليواتؼ الذكيةاالجتماعي أو المستخدمات لتطبيقات 
، حيث انو في ظؿ سوء االستخداـ فى جرائـ تحدث وفتف ( 23: 2223المجالى ، 
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كثيره االستخداـ تقطع أوصاؿ المجتمع نتيجة لسوء االستخداـ و يعد التحرش 
ع االلكتروني واحدا مف المشاكؿ االجتماعية الناجمة عف سوء استخداـ االنترنت ومواق

التواصؿ االجتماعي فما يكاد بمد يخمو مف ىذه الظاىرة واف اختمفت نسبتيا مف مكاف 
 (.01: 2223) رشاد موسى ، ألخر
حيث أصبح العالـ بفضؿ اإلنترنت ومواقع التواصؿ اإلجتماعى عبارة عف شاشة       

صغيرة ، تربط األشخاص ببعضيـ البعض وحولت العالـ الى قرية صغيرة متجاوزة 
كاف والزماف ، وتمتاز وسيمة اإلنترنت بالفورية واآلتية فى نقؿ الرسالة وسيولة الم

اإلستعماؿ والتفاعمية ، والذى نتج عنو عدد أكبر مف المستخدميف ليذه المواقع المتمثمة 
( ...الخ إضافة الى التنوع فى المحتوى  TWItterm, WatsAPP, facebookفى ) 

.          فأصبحت تعكس جميع اىتمامات  (912: 2222) ياسين عبد الكريم ، 
مستخدمييا فى كافة نواحى الحياة الصحية واإلجتماعية والثقافية والتعارؼ واإلخبارية 
الحوارية وتعتبر مواقع التواصؿ اإلجتماعى األكثر انتشارا واألكثر سرعة ، وفى ضوء 

ة التحرش اإللكترونى ىذا التطور اليائؿ الذى شيدتو تكنولوجيا االتصاؿ ، برزت ظاىر 
التى تسممت الى جسـ مواقع التواصؿ اإلجتماعى ، والتى تشكؿ خطرا كبيرا عمى 

 .(911:   2222) جييان المعبى ،  المجتمع
ومع التطور التكنولوجي تطورت أشكاؿ التحرش لينتقؿ مف المجتمع الواقعي إلى      

ية أرًضا خصبة لما يعرؼ المجتمع اإللكتروني، وأصبحت وسائؿ التواصؿ اإللكترون
بظاىرة التحّرش اإللكترونّي، فبعض النساء قد يتعرضف لمتحرش عند استخداميف 
شبكات التواصؿ االجتماعي، فبل تكاد المرأة تستخدـ اسميا أو صورتيا الحقيقية في 

ال شؾ أف التكنولوجيا قد غيرت حياة صفحتيا الشخصية حتى تُنتيؾ خصوصيتيا. 
، وتقوـ بإدارة حياتيـ باستخداـ مجموعة مف United,2001:50)) الكثيريف

التطبيقات المفيدة، ولكف لؤلسؼ، يوجد جانب سمبي لكؿ ذلؾ، فبعض الناس 
يستخدموف ىذه التكنولوجيا ألغراض المضايقة والترىيب واإلضرار بالغير، ويتتبعوف 

و عمى مواقع الضحايا بيوس مف خبلؿ مواقع التواصؿ االجتماعي ومراقبة أنشطت
اإلنترنت، ويمكف أف يتضمف التحرش اإللكتروني سموًكا آخر ييدؼ إلى تخويؼ 
الضحايا أو جعؿ حياتيـ ال ُتطاؽ، فمثبًل قد يستيدؼ المتحرشوف اإللكترونيوف 



 

 1726 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

)  ضحاياىـ عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ويتصيدونيـ ويرسموف إلييـ رسائؿ تيديد
 .(99: 2222محمد التونى ، 

ضالتيـ إلشباع رغباتيـ وشيواتيـ الحيوانية الجانحة أيضا المتحرشيف وجد كما      
مف  نحو مزيد مف عممية التحرش في أماف وطمأنينة بعيدَا عف أعيف األجيزة األمنية

، وذلؾ مف خبلؿ التحرش Mercer,2008:45)  خبلؿ ذلؾ التطور التكنولوجى )
يس ىناؾ يوـ يمر عمينا إال بحدوث اإللكتروني الذي انتشر خبلؿ الفترة السابقة، فم

وقائع مف التحرش اإللكتروني، ولكف المشرع المصري ىو األخر لـ يقؼ مكتوؼ 
األيدي أماـ التطور التكنولوجى، حيث تصدى ليذه الثغرة التي كاف يستغميا المتحرشيف 
عبر مواقع التواصؿ االجتماعي "فيس بوؾ" و"تويتر"، وذلؾ مف خبلؿ التعميؽ في 

نت متحرش" أو كتابة "بوست متحرش" أو "شير" صورة تتضمف ايحاءات "كوم
غراءات  .(2:  2202) مديحة حسين ،  وا 

يخترقوف أف المتحرشوف قد  (19: 2202نجوى سميمان ) وأكدت دراسة      
حساباتيـ الشخصية لمتواصؿ مع جيات اتصاؿ الضحية، بما في ذلؾ األصدقاء وحتى 

مواقع التواصؿ االجتماعي، يمكف أف يتضمف التحرش  أصحاب العمؿ، والتحرش عبر
تزييؼ الصور أو إرساؿ رسائؿ تيديد خاصة، بؿ حتى ينشر المتحرشوف اإللكترونيوف 
في كثير مف األحياف شائعات خبيثة ويوجيوف اتيامات كاذبة أو يفبركوف مواد إباحية 

نشاء ممفات تعريؼ وىمية انتقامية وينشرونيا، كما قد يتورطوف أيًضا في سرقة اليوية وا  
: 2200) أحمد ابراىيم ،  عمى مواقع التواصؿ االجتماعي أو مدونات حوؿ ضحيتيـ

32). 
ال شؾ أف التكنولوجيا قد غيرت حياة الكثيريف، وتقوـ بإدارة حياتيـ باستخداـ      

يوجد ، (Sparrow,2006:108)  مجموعة مف التطبيقات المفيدة، ولكف لؤلسؼ
ؿ ذلؾ، فبعض الناس يستخدموف ىذه التكنولوجيا ألغراض المضايقة جانب سمبي لك

والترىيب واإلضرار بالغير، ويتتبعوف مواقع الضحايا بيوس مف خبلؿ مواقع التواصؿ 
، (Patrick J.Diviete,2014: 33)  االجتماعي ومراقبة أنشطتو عمى اإلنترنت

تخويؼ الضحايا أو جعؿ  ويمكف أف يتضمف التحرش اإللكتروني سموًكا آخر ييدؼ إلى
حياتيـ ال ُتطاؽ، فمثبًل قد يستيدؼ المتحرشوف اإللكترونيوف ضحاياىـ عمى مواقع 
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: 2202) أسماء وئام ،  التواصؿ االجتماعي ويتصيدونيـ ويرسموف إلييـ رسائؿ تيديد
21). 
ويعتبر التحرش ظاىرة اجتماعية تعبر عف مسمؾ أو تصرؼ غير سوى ، وىى    

فى منشأىا وليست بالحديثة لكف تتخذ أشكاال مختمفة بعضيا قد يكوف فى  ظاىرة قديمة
والتى يمكف أف  –وىو ما يمثؿ الصورة الحديثة مف ىذه الظاىرة  –تحرشات إلكترونية 

نطمؽ عمييا " تحرش اإلنترنت " وقد امتدت ىذه الظاىرة  لتشمؿ األوساط اإلجتماعية 
بدوية ، أو طبقات غنية أو متوسطة أو فقيرة  المختمفة سواء كانت حضرية أو ريفية أو

، وفى مراحؿ عمرية مختمفة ومتنوعة ، ويعتبر مصطمح التحرش الجنسى دخيؿ عمى 
)  Sexualharassmentالعربية فيو ترجمة لمتعبير اإلنجميزى 

Malloy,2007:17.) 
أف عدد كبير جدا مف النساء Hershkowtize (2007:70  )وتؤكد دراسة      
ضف لمتحرش اإللكترونى ولكف ىناؾ بعض مف الفتيات يستخدمف إسموب المواجية يتعر 

الذاتية لموقاية مف التحرش اإللكترونى والتى مف أىميا : فتح صفحات  خاصة عمى 
مواقع التواصؿ ينشروف فييا أسماء المتحرشيف وصورىـ ومحتوى الرسائؿ التى يرسميا 

حرش" ، وشفت تحرش ، والعربى المريض ىؤالء عممى صفحاتيـ مثؿ صفحات " ال لمت
 ... وغيرىا.

أف التحرش الجنسى اإللكترونى  (2202المجنة الوطنية األردنية لممرأة ) وتؤكد      
يمكف أف يحدث عبر مجموعة متنوعة مف التطبيقات ، أىميا : غرؼ الدردشة ، 

لبريد اإللكترونى ، منتديات اإلنترنت ، مواقع التواصؿ اإلجتماعى ، الرسائؿ الفورية ، ا
الصور الرمزية ، النوافذ المنبثقة ، اإلعبلنات ، الروابط التمقائية ) 

SexualHarassment,2010 .) 
التحّرش المفظي؛ ويتمثؿ في إرساؿ الكممات ولمتحرش اإللكترونى عدة أنماط :     

ع الخادشة لمحياء، أو مكالمات صوتية، وتمّفظ بكممات ذات طبيعة جنسية، أو وض
التحرش البصري؛ ويتمثؿ في إرساؿ الصور والمقاطع و  تعميقات ذات إيحاء جنسي.

حيث أنو  ؛(0222: 2201) أيمن زيتون ،  التحرش باإلكراه أو البمطجةو  الجنسية.
مف الممكف أف يحدث التحرش الجنسي مف خبلؿ اختراؽ جياز االتصاؿ الخاص 
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جباره عمى بالضحية، والحصوؿ عمى صور خاّصة، ومعمومات شخص ّية عنيا، وا 
الموافقة عمى المقاء بالمتحّرش عمى أرض الواقع، وذلؾ مف خبلؿ المبلحقة، أو التيديد 
واالبتزاز بنشر الصور، أو التشيير عبر وسائؿ إلكترونية مختمفة، أو المبلحقة 
 والتجسس، أو التتبع بالتعميقات المسيئة، أو انتحاؿ الشخصية بتزوير البريد اإللكتروني

: 2201) دعاء الحطيب ،  أو انتحاؿ الحسابات عمى مواقع التواصؿ االجتماعي
23.) 
شخص  4.700.000أف  playboyوقد أظيرت دراسة القدييى ما تزعمو شركة      

زائرا يوميا  280.035يزوف المواقع اإلباحية إسبوعيا ، وأف بعض الصفحات اإلباحية 
زائر يوميا ، وأكثر 20.000أكثر مف صفحة مشابية تستقبؿ 100000، وأف ىناؾ 

% مف  20زائر يوميا ، وقد وجد أف  1400صفحة أخرى مشابية تستقبؿ 20000مف 
الرجاؿ والشباب يزوف تمؾ الصفحات ، حيث تبدأ الزيارة غالبا بفضوؿ وتتطور الى 
 إدماف ، وال يتردد زوار ىذه المواقع غالبا فى دفع رسوـ لقاء تصفح المواد اإلباحية ،
حيث تعد شبكة اإلنترنت بيئة مييئة النتشار التحرش الجنسى اإللكترونى ، وذلؾ 
 الرتباطيا بغياب اليوية التى تعد مف أبرز المحفزات عمى انتشار ىذا النوع مف التحرش

    (.21: 2202نورا جبران ،  )
لكتروني بناء عميو يجب التعامؿ بكؿ حـز وفقًا لمقانوف لمواجية ظاىرة التحرش اإل     

زوجة وما يترتيب عميو نظًرا لخطورتيا الشديدة عمى المجتمع وانعكاساتيا النفسية عمى ال
 مف توافقيا مع المحيطيف بيا سواء أكاف زوجيا وأبنائيا أو أصدقائيا والمقربيف منيا.

 فيـ العبلقة الزوجية دىا عمىيساعلزوجتو وما يحدث ليا الزوج المدرؾ أف حيث 
بطريقة  جةالزو  ليا عرضتت يمكف أفالتي  اإلضطرابات فوالتخفيؼ مطريقة صحيحة، ب

 .( 29: 2202) رحمة نديممى ،  مناسبة
 باألماف واألفراد والزوجة الزوج فييا ينعـ أسرة تكويفالى  الزواج حيث ييدؼ     

 المقابؿ وفي المجتمع، عمـ ينعكس دوره وىذا البدنية والنفسية، واالسىتقرار والراحة
 عمـ أثرت المتغيرات  مجموعة المجتمعات حدثت في المتسارعة لمتطورات ةونتيج
انتشار وسائؿ التواصؿ اإلجتماعى والتى أثرت تأثيرا سمبيا عمى العبلقة  ومنيا األسرة

) مجمد  وغيرىا التعميمية، المستويات الصغيرة، وزيادة األسرة وانتشار بيف الزوجيف ،
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 ومصدرا الحياة، مراحؿ مف ميمة مرحمة لزواجا كما يعتبر( ، 22: 2223خواجة ،
 العبلقة بيف طبيعة عمى عدمو أو الزواجي التوافؽ ويتوقؼ والجسمية، النفسية لمصحة
 والتفاىـ المحبة قيـ وسيادة والتوافؽ فاالنسجاـ بينيما، القائـ االتصاؿ وطبيعة الزوجيف
 ويتشكؿ سوي، ساسأ عمى تبنى التي عمى شخصياتيـ وينعكس الثقة األبناء يكسب
)سناء  واألفكار والعادات واالىتمامات القيـ في التقارب خبلؿ مف الزواجي التوافؽ

 (.99: 2209سميمان ، 
 عمى الباحثيف باىتماـ حظيت التي الميمة المواضيع مف الزواجي التوافؽ وُيعد     
 والتعميـ تنشئةوال األطفاؿ أثر عمى مف التوافؽ عدـ أو لمتوافؽ لما طويمة، سنوات مدى

)كمثوم بميميوب المجتمعات  تؤرؽ التي القضايا مف وغيرىا والفقر والجنوح واالنحراؼ
 لممتزوجيف النفسية الصحة ركائز أىـ مف الناجح الزواج ُيعد .  كما (21: 2202،

: مثؿ دونو، إشباعيا مف يصعب التي والدوافع الحاجات مف العديد إشباع في إلسيامو
 الذات تقدير إلى والحاجة والتقدير، الحب إلى والحاجة الوالدية، دافعو  الجنس، دافع

 الناجح الزواج يساعد كما .( 222: 2200) عبد المحسن بدوى ، واليوية وتأكيدىا
 االجتماعية الحياة مجاالت في والنجاحات األىداؼ مف العديد تحقيؽ في الزوجيف
 يستطيعوف ال قد وصعوبات لمشكبلت الزوجيف يعّرض الفاشؿ بينما الزواج والعممية،
 (23: 2222)أحمد أسعد ،  الكفاءة وعدـ بالنقص الشعور لدييـ ينمي مما مواجيتيا،

. 
أف التوافؽ الزواجي ماىو إال حالة  ( 022: 2222محمد زعتر ، يرى حيث      

ادؿ، تضـ التوفيؽ في االختيار، واالىىتعداد لمحياة الزوجية، والدخوؿ فييا، والحب المتب
واىشباع الجنسي، وتحمؿ المسؤوليات، والقدرة عمـ حؿ المشكبلت واإلستقرار الزواجي، 
والرضىا والسعادة الزواجية، والتصميـ عمـ مواجية المشكبلت، وتحقيؽ االنسجاـ 

 .(002: 2223) وليد الشيرى ،  والمحبة المتبادلة
: 2201أحمد الغزو ) فراس قريطع &  لو يشىير كما الزواجي التوافؽ ويتحدد     
 تتفؽ يبحث عمى زوجة فالفرد لذلؾ الشخصية، في الزوجي بيف بأنو التشابو ( 002
 حدوث في الشخصية عمـ التركيز المبلحظ ومف وقيميا معو، وثقافتيا سماتيا في

 .والثقافة والبيئة الشخصية في يشاىو شريؾ مثمو ع يبحث زوج فكؿ الزواجي التوافؽ
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 في التوفيؽ يضـ الزواجي التوافؽ عمـ أف( 22: 2222 مود )عبد اهلل مح ويضيؼ
 واشباع المتبادؿ، والحب فييا والدخوؿ الزواجية، لمحياة المناسب، واالستعداد االختيار
 الزواجي، والرضا واالستقرار حؿ المشكبلت، عمـ المسئوليات، والقدرة وتحمؿ الجنسي،
 الزواجي فالتوافؽ لذلؾ وتحقيقا بلتيما،مواجية مشك عمي والتصىميـ الزواجية والسعادة

 عممية وبدء الزواج المتبادلة بينيما والمحبة االنسجاـ في التفكير لحظة منذ ممتد
 الحب مع توافر االختيار ذلؾ أعباء تحمؿ عمـ القدرة ثـ لذلؾ، االستعداد مع االختيار،
الرضا  وتحقيؽ الزواجية السعادة وجود في يساىـ مما الجنسي واىشباع المتبادؿ،
 .(21: 2202) فطيمة ونوغى ، الزواجي
 الذي الدـ بمثابة فيو وشراينيا، الحياة جوانب كؿ تدخؿ ميمة عممية فالتوافؽ لذا     
 حياتو، في التوافؽ عممية حدوث دوف العيش الفرد يستطيع فبل ، في العروؽ يجري

، التوافؽ  ؽ المعرفي التواف، التوافؽ االجتماعي )والتى تشمؿ أبعاد عديدة منيا 
، حيث يعد  (20:  2202)  عمى العادلى ،(التوافؽ النفسي ،  العاطفي والجنسي

 أف كما المرونة، عمى المؤشرات التى تدؿ النضج اإلجتماعى واإلنفعالى لمزوجيف مف
 لسموكو فاىـ أنو كما مناسىبة، بطريقة مشكبلتو عمى حؿ قادر اإلجتماعى الناضج الفرد

 0(12: 2202)السيد الحسين ،  تحمؿ المسؤولية عمى وقادر اآلخر طرؼال ولسموؾ
 بالنسبة عيش مف أسوأ يوجد ال: بأنو Abdallah ,M(2010: p70) يؤكد حيث
 تعيش ويجعميا عمييا ينعكس اإلرضاء ىذا فغياب معو، رغباتيا تجد ال مع رجؿ لممرأة
ف خاصة معاناة في  مف جممة في مخوضيقودىا ل فقد سنوات إلى ذلؾ استمر وا 

 نظر وجيات وتتبنى دائمة، بصورة وتياجمو فتنتقده الزوج، مع الدائـ كالخبلؼ المشاكؿ
 المعتاد عكس عمى مبررة غير بقسوة وتعامميـ أطفاليا تنفر مف قد كما لو مناىضة
 وقد. وأحيانا جارحة الدغة عبارات الى لتتحوؿ كبلميا مف المنمقة رت ا العبا وتختفي
 الغضب طاقة تفرغ قد كما الزوج، مف التعويض تطمب وكأنيا والشراء التسوؽ إلى تمجأ
 ومشاىدتيا الجنسية األفبلـ عف البحث إلى تمجأ المنزلية وقد باألعماؿ االنشغاؿ في

 عدـ اإلرضاء يقودىا قد كما السرية، العادة ممارسة الى المجوء أو بكثرة، عمييا واإلقباؿ
 الخيانة. إلى الجنسي
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الى أنو مف أىـ دعائـ وركائز التوافؽ مع  Alizah,H (2015: 38)ويشير     
 الزواجية العبلقة أىداؼ أىـ مف  الزوج االستقرار العاطفى والجنسى وذلؾ ألنو يعد

 ولذا ، الزواجي لمتوافؽ بالنسبة أىمية يقؿ ال فيو النفسي، لمتوافؽ أما بالنسبة الشرعية ،
 الرؤية العامة في واتفاقيما رىما، اوختيا ىيمابعض عمى الزوجيف رضا مف بد فبل

 مع سوية عبلقات إقامة عمـ وقدرتيما ينيما، المتبادؿ واالحتراـ وتسامحيما، لمحياة،
 التوافؽ وجود في يساىـ مما ينيما، الجنسية العبلقة ،إضافة لرضاىما عمى  اآلخري
 (.Abdalmouty , H, 2004:321)  ينيما الزواجي

 
 ةالدراس مشكمة
أصبحت مواقع التواصؿ اإلجتماعى تشكؿ عصب االتصاؿ فى الحياة       

اإلجتماعية وعينا عمى الواقع ونافذة تطؿ عمى بقاع األرض ،وعمى الرغـ مما حققتو  
تمؾ المواقع مف توفير لؤلخبار فى مختمؼ المجاالت ودورىا فى تقارب األراء واألفكار 

تى وحدت العالـ جغرافيا وزمانيا ، وقربتو مف ، حيث تعتبر واحدة مف أىـ الوسائؿ ال
بعضو ، واختصرت الزماف والمكاف ، إال أنيا عمى الرغـ مف ذلؾ تعد نقمة اجتماعية 
فى حاؿ سوء استخداميا وال سيما الشباب ، وأصبح البعض يستخدميا لمتحرش 

 (.,Regers Paul 75 :2007)اإللكترونى باآلخريف 
ى تطورت أشكاؿ التحرش لينتقؿ مف المجتمع الواقعى الى ومع التطور التكنولوج     

المجتمع اإللكترونى ، وأصبحت وسائؿ التواصؿ اإللكترونية أرضا خصبة لو ، فبعض 
النساء قد يتعرضف لمتحرش اإللكترونى عند استخداميف شبكات التواصؿ اإلجتماعى ، 

ا الشخصية حتى تنتيؾ فبل تكاد المرأة تستخدـ إسميا أو صورتيا الحقيقية فى صفحتي
خصوصيتيا. لذلؾ فمف الضرورى وعى الزوجة بأساليب التحرش اإللكترونى المتعددة 
وكيفية الوقاية مف ىذه الظاىرة الخطيرة وأف تكوف مممة بالمعمومات التى تتعمؽ بيذا 
الموضوع واتجاىاتيا المختمفة نحو استخداـ األساليب المتعددة لموقاية منو أو التعامؿ 

المتحرش بطريقة قانونية تضمف حقوقيا وتأثير ذؾ عمى عبلقتيا بزوجيا وبأفراد مع 
 .(21: 2209) محمد عبد اهلل، أسرتيا والمحيطيف بيا 
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اإللكترونى فى  خطورة التحرش أبراز إلى الدراسة مشكمة تستند تقدـ ما ضوء في     
 االجتماعية المشكبلت أخطر كونو التمييز بخبلؼ أشكاؿ أحد يعد حيث المجتمع
 الدراسة، كونيا تستحؽ التي عميو، والواقعة بيا القائـ التحرش طرفي عممية لكبل الحالية

 أي عف اإلجابة في الناس صعوبة وتجد بالجنس تتعمؽ التي الحساسة المواضيع مف
 مف كاف لذا االعبلـ، وسائؿ قبؿ مف ليا ضعؼ التطرؽ كذلؾ عنيا، تساؤالت

والتى تؤثر سمبا بصفة خاصة عمى الحياة الزوجية  الظاىرة ىذه مثؿ الضروري دراسة
لممتزجات  ، األمر الذى يعطى أىمية بالغة لمعرفة مدى وعى المتزوجات بأساليب 

، ومما .التحرش اإللكترونى المتعددة وطرؽ الوقاية منو وعبلقتيا بتوافقيا مع زوجيا
 سبؽ يمكف اجماؿ مشكمة البحث في السؤاؿ  الرئيسي االتي:

  وعى الزوجات بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده وعالقتيا ما العالقة بين
 بتوافقيا مع الزوج بأبعاده؟

 ىدف البحث 
التحرش بأساليب الزوجات  وعى ييدؼ البحث بصفة اساسيو الى دراسة العبلقة بيف

والتوافؽ مع الزوج  (الممارسات  –اإلتجاىات  –الوعى والمعمومات  االلكتروني )
التوافؽ ،  العاطفي والجنسي، التوافؽ  التوافؽ المعرفي ، التوافؽ االجتماعي ) اوره حمب

 -مف خبلؿ تحقؽ االىداؼ الفرعية األتية: (النفسي 

 .دراسة مستويات وعي الزوجات عينو البحث بالتحرش االلكتروني بأبعاده  -1

 .لدى الزوجات عينو البحث اورهحمبالتعرؼ عمى التوافؽ مع الزوج  -2

فسير العبلقة االرتباطية بيف بعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي ت -3
 لمزوجات عينو البحث والوعي بأساليب التحرش االلكتروني والتوافؽ مع الزوج

تفسير االختبلفات بيف الزوجات عينو البحث في الوعي بأساليب التحرش  -4
زوجو الحضر( عمؿ و -لمحؿ اإلقامة )ريؼ اااللكتروني والتوافؽ مع الزوج تبع

 -طريقو الدخوؿ عمى مواقع التواصؿ االجتماعي) باسمي -غير عامبلت( -)عامبلت
 خارج الببلد(. –محؿ إقامة الزوج ) داخؿ الببلد  -اسـ مستعار(
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اساليب التحرش فى الوعى ب البحث نةابف بيف الزوجات عيبتقييـ اوجو الت  -2
الدخؿ  -المستوى التعميمي لمزوجيف -رة)حجـ األس االلكتروني والتوافؽ مع الزوج تبعا

عدد ساعات -مينو الزوج-مدة الزواج -عدد ساعات استخداـ االنترنت -الشيري
 (.إستخداـ الزوجة لئلنترنت

 أىمية البحث

 ما يمي: ل يمكن توضيح أىمية البحث من خال 

 : األىمية في مجال التخصص

زوجات باألساليب المختمفة الاالستفادة مف نتائج البحث لتقديـ مقترحات لتوعية  .1
 التي  قد يتعرضوا ليا وكيفية الوقاية منيا  . لمتجرش اإللكترونى بأنواعو المتعددة 

حداثة موضوع البحث حيث أنو يقدـ نقطة بحثية تندر الدراسات المحمية  .2
 .والعربية التى تناولتيا وىى ظاىرة التحرش اإللكترونى

وأىميتو فى الحفاظ عمى الزوجة مف  التوافؽ بيف الزوجيفالقاء الضوء عمى  .3
حيث تعتبر الموضوعات اليامة في مجاؿ  الوقوع كضحية أو فريسة سيمة ألى متحرش

 إدارة المنزؿ والمؤسسات.

القاء الضوء عمى مواقع التواصؿ اإلجتماعى لكونيا بيئة خصبة لمتحرش  .4
ىرة التحرش اإللكترونى ، حيث يعد البحث نقطة مرجعية لبحوث مستقبمية تتناوؿ ظا

 .عبر اإلنترنت

 األىمية في مجال خدمة المجتمع:

وما يترتب عمييا مف مشكبلت  اإللكترونىالقاء الضوء عمى ظاىرة  التحرش  .1
ثراء حموؿ  مختمفة لنقريب وحيات النظر بيف األزواج وحدوث عمى األسر المصرية  وا 

 . التوافؽ مع الزوج بينيـ



 

 1734 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

حد المواضيع التي حظيت بعناية يستمد ىذا الموضوع أىميتو مف كونو أ .2
الباحثيف في مختمؼ التخصصات وخصوًصا الدراسات النفسية واالجتماعية ىذا فيو 

 األلكترونىبأساليب التحرش  وعى الزوجات داللة عمى أىمية المكانة البحثية لموضوع
والذي يعد إضافة عممية في مجاؿ تخصص  وعبلقتو بالتوافؽ بيف الزوجيف والوقاية منو

 دارة المنزؿ والمؤسسات.إ

ساىـ البحث في وضع مجموعة مف التوصيات التي تسيـ في رفع وتحسيف ي -3
بقضية التحرش الزوجات وكيفية توعية  الزوجيف عمى التناغـ والتوافؽ فيما بينيـقدرة 

  .وأساليبو وكيفية الوقاية منو اإللكترونى

وعي بأساليب التحرش لمنو سيـ البحث الحالي في إعداد وبناء أدوات عممية مقني -4
والوقاية منو مصصـ ومصاغ فقراتو مف واقع المتغيرات الثقافية واإلجتماعية اإللكترونى 

 التي تعاني منيا األسر المصرية ومف ثـ المجتمع.

 األسموب البحثي:

 أوال: مصطمحات البحث العممية والمفاىيم اإلجرائية:

 Awareness of electronic :اإللكترونىالوعي بأساليب التحرش   -1
harassment methods 

 حرشو حرشا: خدشو . وحرش الدابو: حؾ ظيرىا بعصا معنى التحرش في القاموس :
أو نحوىا لتسرع. وحرش الصيد :ىيجو ليصيده وتحرش بو: تعرض لو ليييجو )المعجـ 

 (2000الوجيز،

مؿ دالالت  ومف الناحية االصطبلحية:التحرش الجنسي ىو أي قوؿ أو فعؿ يح     
 (2009جنسية تجاه شخص آخر يتأذى مف ذلؾ واليرغب فيو)رشاد موسى،

ىو عبارة عف مضايقة ومبلحقة  Electronicharassment  اإللكترونىوالتحرش 
رساؿ الرسائؿ والصور  الضحية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي وتكوف عبر االزعاج وا 

ي لؤلخبلؽ أو التحرش بالكبلـ العادي والفيديوىات الخادشة لمحياء والكبلـ المناف



 

 1735 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لموصوؿ إلى غايات أخرى شخصية. والتحرش ال يعرؼ عمرًا وال جنسًا فممكف التحرش 
 ( 193: 2018.) نياد سميماف ، باألطفاؿ والفتيات وحتى الرجاؿ

 أنماط التحرش اإللكتروني:ومن  -

ة لمحياء أو : يتمثؿ بإرساؿ الكممات الخادشverbal harassment التحرش المفظي
 مكالمة صوتية والتمفظ بكممات جنسية ووضع التعميقات والنكت ذات المعاني الجنسية.

: يتمثؿ بإرساؿ الصور والفيديوىات الجنسية  visual harassment التحرش البصري
عامية أو لممتحرش نفسو، ويطمب مف الضحية إرساؿ صور أو مقطع مصور ليا 

 بأوضاع مخمة لؤلداب.

: وتكوف عبر اختراؽ الجاني لياتؼ أو  Forced harassmentاإلكراه التحرش ب
جبارىا إما  حسابات الضحية والحصوؿ عمى صور خاصة أو معمومات شخصية عنيا وا 
عمى ممارسة األعماؿ المخمة باآلداب أو االلتقاء بو عمى أرض الواقع أو سيتـ نشر 

لحاؽ الفضيحة بيا.  ىذه المعمومات وا 

الزوجة والذى بأنو ىو إدراؾ  اإللكترونىالوعي بأساليب التحرش  حثةالباوتعرف      
مف تعرض لو تممارسات( ألي سموؾ التجاىات، اال، والمعارؼ  معموماتال) يشمؿ

ومايشتمؿ عميو سواء التمفظ أو التيديد خبلؿ التواصؿ عمى مواقع التواصؿ اإلجتماعى 
الفيديوىات الجنسية أو اجبارىا عمى أو الغير أخبلقي أو الصور اإلباحية أو الرسائؿ 

 وكيفية التصدي لو والوقاية منو.ممارسة أفعاؿ مخمة باآلداب 

 المعمومات والمعارف  Information and knowledge:-  يشير إلى المعمومات
التى تعتنقيا الزوجة تجاه التحرش  راءوالمعتقدات والقيـ واآل والحقائؽ والمعارؼ واألحكاـ

أساليب التحرش عف تعممو الزوجة ، أي مقدار ما ساليب الوقاية منواإللكترونى وأ
 اإللكترونى وكيفية الوقاية منو دوف إلحاؽ الضرر بيا ومف حوليا.
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  اإلتجاىات 

directione:-  وقاية نفسيا ومف  نحو اورغباتي الزوجةيستدؿ عميو مف خبلؿ مشاعر
 يذه الظاىرة الشنيعة.ل اكرىيو منو، انفورىو  حوليا مف التحرش اإللكترونى

  الممارسات 

practices:- في موقؼ ما الزوجة  عمىت واالستجابات الواضحة يراوىو مجموع التعب
تعرضت لو ىى أو أحد أقاربيا وأصدقائيا ويعد ىذا الموقؼ تحرشا إلكترونيا سواء أكاف 

 اكيرادعف إيعبر  أتي بسموؾ معيفت الزوجةومف المنطقي أف  لفظى أو بصرى أو باإلكراه
ا تجاىو لمحاولة الوقاية منو وانفعالي اوعاطفتي عنو اومعموماتي اومعرفتي يذا السموؾل

 بطرؽ الوقاية المختمفة.

 Compatibility with husband -التوافق مع الزوج : -2

 -المفيوم االصطالحي لمتوافق:

 يعرف التوافق Compatibility ا فيو بانو ىو حالو وقتيو تتزف فييا كوره المجاؿ بم
الشخص ذاتو في كؿ مجاؿ انساني يتضمف العديد مف القوى المتنافرة ويتضمف االنساف 

 (٦٤:٢٤٤٨الذي سينجو بسموكو نموا خاصا حسب نظاـ ىذه القوى )صالح الداىرى،

 بمتطمبات الوفاء عمى القدرة ( بأنو43:  2018) عرفو مؤيد موسى   التوافق مع الزوج -
 عمى خطوط والمحافظة والقيـ، واالىتمامات ليواياتا في المشاركة وتشمؿ الزواج
 المتبادؿ، الجنسي اإلشباع عمى والحصوؿ المشاعر، عف والتعبير لبلتصاؿ مفتوحة
 وتربية المشكبلت، وحؿ ، القرارات اتخاذ عمى والتعاوف والمسؤوليات األدوار وتوضيح
 .األطفاؿ

( 423:  2019 ( جمباف أبو ومعاوية في عمرالشواشرة الزواجي التوافؽ مفيـو وورد -
 في والتعديؿ األفراد بالتغيير بيا يتفاعؿ حيث األسرة أفراد بيف مستمرة عممية بأنو

 .وبيئتيـ األسرة أفراد بيف التوازف إلحداث االجتماعية بيئتيـ مع لمتعامؿ سموكياتيـ
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تو زوج عمى التواؤـ مع نفسو ومع الزوجيقصد بو قدره  -:وتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو -
عمر السياؽ االجتماعي الذي تعيش فيو في مختمؼ النواحي الفكريو والوجدانيو 
والجنسيو واالقتصاديو والعاطفيو والوجدانيو لتحقؽ حالو مف االشباع والتوازف واالنسجاـ 
في عبلقتيا الزوجيو مف خبلؿ تنبيو المتطمبات االجتماعيو واالقتصاديو والسموكيو 

والعاطفيو لكؿ مف الزوجيف وفيما يمي المحاور االربعو لمتوافؽ والمياريو والجنسيو 
 .الزواج

  التوافق اإلجتماعىSocial Compatibility: 

القتراب مف الصداقة واالبتعاد عف مظاىر الرياء يعرؼ عمى إنو قدرة الزوج عمى ا
ع لموصوؿ إلى النضج والتكامؿ م يا تنمية قدراتمع الزوج وأىمو ومحاولة االجتماعي 

الشريؾ وبناء العبلقات االجتماعية المرجوة والمحيطة لعبلقتيما مف خبلؿ تعمـ الزوجيف 
 ·عممية اتخاذ القرارات ذاتيا

  المعرفىالتوافق knowledge compatibility:- 

واقامت لغو حوار جيده معو  تويقصد بو قدره الزوج عمى تحقيؽ التفاىـ بينيا وبيف زوج
مناقشة الموضوعية دوف تعصب باإلضافة الى تحقيؽ مع تبادؿ وجيات النظر وال

 التقارب الثقافي بينيما

  الجنسيالعاطفى و التوافق Emotional and sexual compatibility:- 

العاطفية والتعبير عف مشاعر الحب  تواحتياجات زوج إشباعيقصد بو قدره الزوج عمى 
جذب اىتماـ زوجيا و سواء.  والتجاوب العاطفي معو ومشاركتو افراحو واحزانو عمى حد

وفيميا احتياجاتو ورغباتو الجنسية واشباعيا بما يحقؽ الرضا واالنسجاـ بيف الطرفيف 
 جنسيا

  النفسى :التوافق Psychological compatibility -   ويعني توافؽ الزوجيف في
 ية.الصفات النفسية وسمات الشخص
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العامبلت وغير العامبلت  يقصد ىنا بالزوجات ربات األسر  -:wivesالزوجات  -3
مف ريؼ وحضر محافظات جميورية مصر العربية ممف يستخدمف مواقع التواصؿ 

 اإلجتماعى.

 فروض البحث  ثانيا:

 بأساليب البحث عينة الزوجات وعى بيف إحصائياً  دالة إرتباطية عبلقة توجد -1
 لتوافؽ مع الزوجوا( الممارسات – اإلتجاه – الوعى)  الثبلثة بأبعاده اإللكترونى التحرش
 – والجنسى العاطفى التوافؽ – المعرفى التوافؽ – اإلجتماعى التوافؽ)  األربعة بأبعاده
 (. النفسى التوافؽ

  لمبحث واالقتصادية االجتماعية المتغيرات بيف إحصائياً  دالة إرتباطية عبلقة توجد -2
 سف -الزوج سف–الزوجة تعميـ مستوى – الزوج تعميـ مستوى -األسرة أفراد عدد) 

 الثبلثة بأبعاده اإللكترونى التحرش بأساليب الزوجات ووعى( الزواج مدة -  الزوجة
 . األربعة بأبعاده والتوافؽ مع الزوج

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى كؿ مف الوعى  بأساليب التحرش اإللكترونى  -3
مة الزوجات عينة البحث بأبعاده الثبلثة والتوافؽ مع الزوج بأبعاده األربعة وفقا لمحؿ إقا

 حضر(.–) ريؼ 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى كؿ مف الوعى  بأساليب التحرش اإللكترونى  -4
الزوجات عينة البحث )  لعمؿبأبعاده الثبلثة والتوافؽ مع الزوج بأبعاده األربعة وفقا 

 .(.غير عامبلت  –عامبلت 

 بأساليب الوعى فى لبحثا عينة الزوجات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -5
 الزوج. إلقامة وفقا األربعة بأبعاده والتوافؽ مع الزوج الثبلثة بأبعاده اإللكترونى التحرش

 بأساليب الوعى فى البحث عينة الزوجات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -6
 عمى الزوجة دخوؿ لطريقة تبعا بأبعاده والتوافؽ مع الزوج بأبعاده اإللكترونى التحرش
 (.مستعار بإسـ – بإسمى)  اإلجتماعى التواصؿ مواقع
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 التحرش بأساليب الوعى فى البحث عينة الزوجات بيف إحصائياً  داؿ تبايف يوجد -7
 الزواج مدة)  مف لكؿ تبعا األربعة بأبعاده والتوافؽ مع الزوج الثبلثة بأبعاده اإللكترونى

 (.األسرة وربة رب مف كؿ سف – األسرة أفراد عدد –

 بأساليب الوعى مف كؿ فى البحث عينة الزوجات بيف إحصائياً  داؿ تبايف ديوج -8
 مف لكؿ التعميمى لممستوى)  تبعا بأبعاده والتوافؽ مع الزوج بأبعاده اإللكترونى التحرش
 ( .الزوج مينة -  والزوجة الزوج

 المتعددة باألساليب الوعى مف كؿ فى الزوجات بيف إحصائياً  داؿ تبايف يوجد -9
 مواقع استخداـ ساعات عدد وفقا بأبعاده والتوافؽ مع الزوج بأبعاده اإللكترونى شلمتحر 

 .   اإلجتماعى التواصؿ

 المتعددة باألساليب الوعى مف كؿ فى الزوجات بيف إحصائياً  داؿ تبايف يوجد -10
 .لؤلسرة الشيرى لمدخؿ تبعا بأبعاده والتوافؽ مع الزوج بأبعاده اإللكترونى لمتحرش

 ج البحث:ثالثا: مني

يتبع ىذه البحث المنيج الوصفي باألسموب التحميمي، حيث يعتمد المنيج الوصفي      
عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وييتـ بوصفيا وصفا دقيقا يعبر عنيا تعبيرا 
كيفيا او تعبيرا كميا بحيث يصؼ التعبير الكيفي لمظاىرة ويوضح خصائصيا أما 

صفا رقميا يوضح مقدار ىذه الظاىرة او حجميا ودرجات التعبير الكمي فيعطي و 
  . ارتباطيا مع الظواىر المختمفة األخرى

 -حدود البحث: -رابعا :
 اشتممت العينة عمى  -:الحدود البشرية 

( زوجة ممف تنطبؽ عمييـ شروط ٥٤قواميا ) -عينة البحث االستطالعية: - أ
 العينة الكمية وذلؾ لتقنيف أدوات البحث. 

( زوجة قد تـ ٥١٢تـ تطبيؽ أدوات  البحث عمى ) -:بحث الكميةعينة ال - ب
اختيارىـ بطريقة صدقية غرضية يشترط فييا أف تكوف سيدات مف ريؼ و حضر جميع 
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محافظات جميورية مصر العربية مف مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة لموقوؼ 
 يـ مع أزواجيـ .عمى مدى وعييف بأساليب التحرش اإللكترونى وتأثيره عمى توافق

 : مبررات اختيار العينة- 
تـ اختيار فئة الزوجات وذلؾ ألنيا الفئة األكثر تعرضا ليذا النوع مف التحرش  -

كما أف الدراسات أثبت أف الزوجات أكثر فئات المجتمع إستخدما لمواقع التواصؿ 
 اإلجتماعى.

بيئة التى حضر ( لمعرفة تأثير ال –تـ اختيارىـ مف مجتمعات مختمفة ) ريؼ  -
نشأت فييا الزوجة عمى وعييا باألساليب المختمفة لمتحرش اإللكترونى وكيفية الوقاية 

 منو.
( زوجة إلكترونيا حتى 512قامت الباحثة بتطبيؽ اإلستبانة عمى عينة قوامو )  -

 تعطى نتائج أفضؿ يمكف تعميميا فى المستقبؿ.
 :في صورتيا النيائية في  تـ التطبيؽ الميداني ألدوات البحث -الحدود الزمنية

وقد تـ تطبيؽ اإلستبياف إلكترونى مف  25/4/2021إلى   13/2/2021الفترة مف 
 Googleخبلؿ تحويؿ اإلستبياف الى نموذج الكترونى يسيؿ استخدامو بإستخداـ 

Drive   عف طريؽ الروابط التالية وذلؾ نظرا لمظروؼ الراىنة فى ظؿ أزمة كرونا :- 
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yEKM8RNg`VnT

khhu0aS4u4rkBdrVuiCNlylRnCbMKn3M/edit?usp=sharing 
 https://forms.gle/beYnAvWqxJSVpphe7 

 :تـ التطبيؽ عمى  السيدات الزوجات مف ريؼ  وحضر  -الحدود المكانية
  -الجيزة -الغربية -البحر األحمر -معظـ محافظات جميورية مصر العربية ) البحيرة

المنيا   -المنوفية   -القميوبية   -القاىرة   -الفيـو    -الشرقية   -السويس   -الدقيمية
 -شماؿ سيناء   -جنوب سيناء   -ور سعيد  ب -بني سويؼ    -الوادي الجديد -

 مطروح  (.  -كفر الشيخ   -سوىاج -دمياط  
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yEKM8RNg%60VnTkhhu0aS4u4rkBdrVuiCNlylRnCbMKn3M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yEKM8RNg%60VnTkhhu0aS4u4rkBdrVuiCNlylRnCbMKn3M/edit?usp=sharing
https://forms.gle/beYnAvWqxJSVpphe7
https://forms.gle/beYnAvWqxJSVpphe7


 

 1741 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  -خامسا  :  أدوات البحث  :
  -)إعداد الباحثة(  : -اشتممت أدوات البحث:     

 استمارة البيانات العامة-١
رسة  المما -الوعىاستبياف الوعي بأساليب التحرش اإللكتروني  بمجاورة الثبلثة )  -٢
 االتجاه(    -
عاطفي  -معرفي وثقافي   -بأبعاده ) اجتماعي   مع الزوج استبياف التوافؽ-٣

 التوافؽ النفسي(. -وجنسي
الخصائص  تضمنت بيانات حوؿ وأسرىم: لمزوجاتأوال: استمارة البيانات العامة 

 -اإلقتصادية واإلجتماعية والتعميمية لمزوجات وأسرىـ ومنيا ما يمى :
رقـ  )  عدد افراد االسرة ، حضر  - ريؼ-: مكاف السكف، حافظة:.......المـ اس

سنوات وحتى  5سنوات ، مف  5وقد تـ تقسيميا الى أقؿ مف   -مدة الزواج:،  (صحيح
 20سنة ،  20سنة وحتى  15سنة ، مف  15سنوات وحتى  10سنوات ، مف  10

سنة ، مف  25لى أقؿ مف وقد تـ تقسيمو ا سف كؿ مف رب وربة االسرة:ػ سنة فأكثر. 
سنة وحتى أقؿ  45سنة ، مف  45حتى أقؿ مف  35سنة ، مف  35حتى أقؿ مف  25
قسـ  -المستوى التعميمي لكؿ مف الزوج والزوجة:-سنة فأكثر .  55سنة ،  55مف 

الى أمى ، يقرأ ويكتب ، حاصؿ عمى اإلبتدائية ، حاصؿ عمى اإلعدادية ، حاصؿ 
ا ، حاصؿ عمى تعميـ جامعى ، حاصؿ عمى الماجيستير ، عمى الثانوية وما يعادلي
 1000وتـ تقسيمو الى أقؿ مف  -:-الدخؿ المالي لؤلسرة:-حاصؿ عمى الدكتوراة. 

، مف 4000: 3000، مف 3000: 2000جنيو ، مف  2000:  1000جنيو، مف 
 7000، أكثر مف  7000: 6000، مف  6000: 5000، مف  5000: 4000
عمى ،أعماؿ حرة،قطاع خاص،وظيفو حكومية وقسمت الى  -زوج:وظيفة ال -جنيو. 
خارج   -إقامة الزوج: -.عمؿ الزوجة : تعمؿ ، ال تعمؿ.ال يعمؿ،متوفي، المعاش
بعد   -أجازه الزوج: -في حالة إقامة الزوج خارج الببلد:،  داخؿ الببلد -الببلد 

واصؿ مدة استخدامؾ لمواقع الت -.  بعد سنو ؛ بعد سنتيف - شيور6
 .االجتماعي............ يوميا
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وعى : ىدؼ االستبياف لقياس الوعى بأساليب الحرش اإللكترونىثانيا: استبيان     
الزوجات بأساليب التحرش اإللكترونى وكيفية الوقاية منو مف خبلؿ ثبلثة أبعاد ىى ) 

ارة مقسمة ( عب40) اإلستبياف الكمية عدد عباراتوكاف  الممارسة( ، -اإلتجاه –الوعى 
 الزوجاتقيس معمومات تعبارة  (12وتكوف مف ) الوعىالبعد األول: بالشكؿ التالي: 

، وأنو يشمؿ االشارة بالقوؿ و الكممات أو االفعاؿ ذات اإللكترونى  عف أساليب التحرش
اعى اف وتمثمث فى العبارات اآلتية:  ، الطابع الجنسي  والرسائؿ والصور اإلباحية

التحرش  –التحرش المفظى  –حوى بداخمو كؿ مف )التحرش البصري التحرش الجنسي ي
اذكر اف قياـ ،  التحرش البصري ىو ارساؿ صور وافبلـ اباحيو لمضحيو ،  باالكراه(

المتحرش بارساؿ صور او فيديوىات وىو فى وضع مخؿ بالحياه نوع مف انواع 
ماء مستعارة ويعب ، عادة ما يختفوف المتحرشوف عمى اإلنترنت بأسالتحرش البصري

تمييزىـ، مشاركة اآلخريف صور وفيديوىات ذات محتوى غير الئؽ تعد تحرش 
الكترونى ، التحرش عبر االنترنت ال يقؿ خطورة عف التحرش الجنسى ، النكت التى 
تحوى ايحاءات جنسية تعد تحرشا ، زادت ظاىرة التحرش االلكترونى بشكؿ كبير فى 

ارى اف : عبارة وكانت عبارتو  (12وتضمف ) اإلتجاهاني: البعد الث. السنوات الماضية
أحب أف يكوف لدى مساحة معينة ال ، التحرش االلكترونى ظاىره اجتماعيو خطيره 

اعمؿ زياده حاالت التحرش االلكترونى لعدـ فرض عقوبات  أسمح ألحد بتجاوزىا.
اقارف بيف ،  كترونيااربط بيف االسماء المستعاره والمتحرشيف ال، رادعو عمى المتحرشيف

،  أخاؼ أف أخبر أحد اذا تعرضت لمتحرش،  االساليب المختمفو لممتحرش االلكترونى
استنتج الطرؽ ،  استفيد مف تجارب اقاربي واصحابي فى تأميف حسابي منعا لبلختراؽ
يضايقنى أف ،  المختمفو لحمايو حسابي مف االختراؽ مف خبلؿ استخداـ اسـ مستعار

احمؿ بعض المواقؼ التى اتعرض ليا مف  ألفاظا خارج نطاؽ األدب.أرى أو أسمع 
استنكر الرسائؿ والصور التى تصمنى الى حسابي ،  تيديد مف قبؿ اشخاص غرباء 

افضؿ مشاركو زوجى فى اتخاذ القرار المناسب عمد مواجيتى ،  مف بعض االشخاص
تضمنت العبارات  رة( عبا16وتضمف ) الممارسةالبعد الثالث: لمتحرش االلكترونى، 

أتعامؿ مع أى رسالو تصمنى مف شخص بدوف مبلبس عمى ىاتفي بحـز   -التالية :
وجدية. تمقيت رسائؿ تحتوى عمى محتوى جنسي )كبلـ وصور جنسيو(، اقوـ بحظر 
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الشخص الذى ارسؿ لى محتوى جنسي ، ارغب فى الحصوؿ عمى دعـ نفسي ممف 
اطالب بتوقيع اقصي عقوبو ممكنو عمى مف  حولى نتيجو تعرض لمتحرش االلكترونى ،

ثبتت عميو واقعو التحرش االلكترونى ، تقدمت بببلغ بشكؿ رسمى لمواقع التواصؿ 
أخبر زوجى بما يحدث لى مف تحرش عبر مواقع ،  االجتماعى الثبات واقعو التحرش

التواصؿ االجتماعى ، اطمب مف زوجى المساعده فى حالو تعرض الى اساءه عبر 
ع التواصؿ االجتماعى ، اصبحت بعيده تمامو عف مواقع التواصؿ االجتماعى مواق

تجنبا لحدوث اى واقعو تحرش ، اساعد اصدقائي عند تعرضيـ الحد انواع التحرش 
االلكترونى ، اخاؼ مف مواجيو اىمى بتعرضي لمتحرش  ، انعزؿ بعيدا عف مف حولى 

د نصائح أىمى وأصدقائى فيما يختص عند تعرضي الى نوع مف االبتزاز والتيديد ، أنتق
بكيفية الوقاية مف التحرش االلكترونى.  اصبحت اتعامؿ بحكمو وقوه مع مواقؼ التيديد 

وبيذا أصبح االستبياف في صورتو  المختمفو التى اتعرض ليا عبر مواقع التواصؿ
ارات النيائية ولمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي تـ حساب معامبلت االرتباط بيف العب

 والدرجة الكمية لممحور.
  -ولحساب صدق االستبيان تم: 

) المحكميف(  لمتحقيؽ مف مدى صدؽ االستبيانات  صدق المحتوى -أوال:*     
وتمثيميا لؤلىداؼ التى تقيسيا ثـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف 

( ١٢وعددىـ )  حمواف  ( -في مجاؿ إدارة المنزؿ والمؤسسات بجامعتي )المنوفية  
وذلؾ لمتعرؼ عمى آرائيـ في االستبيانات لميدؼ منيا،  وقد أبدى الساحة لممتحكميف 
عمى موافقتيـ عمى عبارات استبياف الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى  بنسبة 

(83.3 )٪ 
لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لؤلدوات تـ تطبيؽ  -*صدق االتساق الداخمي:     

( سيدة متزوجة أفراد العينة االستطبلعية ٥٤تعديؿ آراء المحكميف عمى )االستبياف بعد 
والتي تتوافر فييـ نفس شروط العينة األساسية وبعد  التطبيؽ بعد حساب الصدؽ مف 

 خبلؿ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف عبارات كؿ جانب والدرجة الكمية لبلستبياف.
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ياف مرتبطة مع الدرجة الكمية ( أف جميع عبارات االستب١* يتضح مف جدوؿ )     
*** وجميعيا 0.933**  :  0.521لبلستبياف وتراوحت قيـ معامبلت االرتباط بيف 

 مما تشير إلى صدؽ االستبياف لقياس اليدؼ منو.  0.001، 0.01دالة عند مستوى 
صدق االتساق الداخمي من خالل معامالت االرتباط بيرسون الستبيان الوعي بأساليب  (١جدول )

 (22التحرش اإللكتروني لمجاورة الزوجات =) 
 الممارسات االتجاه الوعى

معامبلت  ـ
 االرتباط

معامبلت  ـ
 االرتباط 

معامبلت  ـ
 االرتباط 

معامبلت  ـ
 االرتباط 

1 0.299** 1 0.375** 1 0.402** 13 0.472** 
2 0.398** 2 0.370** 2 0.386** 14 0.406** 
3 0.536** 3 0.381** 3 0.476** 15 0.320** 
4 0.533** 4 0.388** 4 0.274** 16 0.425** 

5 0.568** 5 0.393** 5 0.293**  
6 0.485** 6 0.443** 6 0.271** 
7 0.517** 7 0.444** 7 0.536** 
8 0.477** 8 0.368** 8 0.329** 
9 0.585** 9 0.410** 9 0.424** 
10 0.468** 10 0.414** 10 0.516** 
11 0.244** 11 0.390** 11 0.522** 
12 0.452** 12 0.364** 12 0.521** 

يقصد بالثبات "قدرة االختيار في إعطاء نفس النتائج أو نتائج  -:ثبات االستبيانات     
 فردية منيا إذا أعيد تطبيقو عمى نفس االفراد"

  -وتم حساب معامالت الثبات االستبيانات باستخدام طريقتين:

األوؿ  باستخداـ التجزئة النصفية حيث تـ تقسيـ االستبياف إلى نصفيف -الطريقة األولى:
لمعبارات الفردية والثاني لمعبارات الزوجية وتـ استخداـ معادلة حتماف، وكانت قيـ 

 براوف. -سيبرماف طمعامبلت االرتبا
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لتحديد قيمة االتساؽ الداخمي حيث تـ  خباستخداـ معادلة ألفا كرو نبا -الطريقة الثانية:
 -حساب معامؿ ألفا لكؿ عبارة عمى حدة واالستبياف ككؿ:

تبيان الوعي بالتحرش اإللكتروني( معامالت الثبات لمحاور اس٢ل )جدو   

عدد  البيان
 العبارات

معامل ألفا 
 خكرو نبا

معامل 
ارتباط 

سيبرمان 
 وبراون

معامل ارتباط  
 حتمان

 0.817 0.844 0.874 12 الوعى بالتحرش اإللكتروني 
 0.900 0.780 0.789 12 االتجاه 

 0.899 0.811 0.921 16 الممارسات 
 0.943 0.704 0.881 40 الوعى بالتحرش اإللكتروني ككؿ 

بأسػاليب  الزوجػات( كانت قيمة معامؿ ألفا كرونباخ الستبياف وعػي    مف جدوؿ )     
( القيمة التي تدؿ عمى ثبات االستبياف. بينما كانت قيمػة 0.881التحرش والوقاية منو )

(، وبمغػػػػت قيمػػػػة 0.704بػػػػراوف ) –ماف معامػػػؿ ارتبػػػػاط التجزئػػػػة النصػػػػفية لمعادلػػػة سػػػػبير 
 (. وتدؿ تمؾ القيـ عمى ثبات االستبياف.0.943معادلة جتماف )

ومف خبلؿ ما سبؽ أصبح االستبياف في صورتو النيائية وتـ تقييـ العبارات اإليجابية   
(  ،  ثـ قسمت استجابات المبحوثات الى ثبلث ٣-٢-١( والعبارات السمبية )١-٢-٣)

  -(  ذلؾ:  ٣جدوؿ ) مستويات يوضح 
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ش اإللكتروني وفقا لطريقة ( يوضح طريقة  توزيع  المستويات  باستبيان الوعي بالتحر ٣جدول )
 المدى

عدد  محاور االستبيان 
 العبارات

أعمى 
درجة 

 مشاىدة 

أقل 
درجة 

 مشاىدة 

طول  المدى
 الفئة

المستوى 
 المنخفض

المستوى 
 المتوسط

المستوى 
 المرتفع

١٩:١٢) 8 24 12 36 12 *الوعي
) 

(٢٧:٢٤
) 

(٣٦:٢٨
) 

١٩:١٢) 8 24 12 36 12 *االتجاه 
) 

(٢٧:٢٤
) 

(٣٦:٢٨
) 

26:١١) 11 32 16 48 169 *الممارسة
) 

(٣٧:٢٧
) 

(٤٨:٣٨
) 

*الوعي بالتحرش 
 اإللكتروني ككل 

40 120 40 80 27 (٦٦:٤٤
) 

(٩١:٦٧
) 

(72:٩٢
) 

 36 أساليب التحرش اإللكترونىالوعى بأف أعمى نسبة مشاىدة لبعد  (3) يوضح جدوؿ
وأقؿ نسبة  36، كما كانت أعمى نسبة مشاىدة لبعد االتجاىات  12وأقؿ نسبة مشاىدة 

 16وأقؿ نسبة مشاىدة  48، وبمغت أعمى نسبة مشاىدة لبعد الممارسات  12مشاىدة 
 اإللكترونى ، فى حيف بمغت أعمى نسبة مشاىدة إلجمالى الوعى بأساليب التحرش

 . 40نسبة مشاىدة  وأقؿ 120
قياس مستوى النوافؽ الزوجى : ىدؼ االستبياف إلى التوافق مع الزوج ثالثًا: استبيان 

،  العاطفي والجنسي، التوافؽ المعرفي ، التوافؽ االجتماعي بيف الزوجيف بأبعاده )
  ( النفسي
تـ عرض االستبياف في صورتو األولية عمى مجموعة عمى مجموعة مف المحكميف     

المتخصصيف بإدارة المنزؿ والمؤسسات  بقسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات كمية االقتصاد 
المنزلي جامعة المنوفية ، قسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة كمية االقتصاد المنزلي 

( محكـ. وطمب مف سيادتيـ الحكـ عمي مدي مناسبة 12جامعة حمواف. وبمغ عددىـ )
ضافة كؿ عبارة لممحور الخاص بيا و  كذلؾ صياغة العبارات وتحديد اتجاه كؿ عبارة وا 
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أي مقترحات. وتـ حساب نسبة االتفاؽ لدي المحكميف عمى كؿ عبارة مف عبارات 
%(  75االستبياف، وتراوحت نسبة اتفاؽ ما بيف المحكميف عمى العبارات ما بيف )

التعديبلت عمى %(. وبناءًا عمي نسب اتفاؽ العبارات قامت الباحثتاف بإجراء  91.6:)
 صياغة العبارات المطموبة وحذؼ العبارات التي لـ تحظي باتفاؽ المحكميف عمييا

واشتمؿ عمي  التوافق اإلجتماعى(  البعد األول: 38وبالتالي يصبح عدد عبارات )
 يقوـ زوجي بمشاركتي فى اتخاذ القرارات األسرية اليامة. ىى كما يمى :( عبارة و 12)

أصبح وجود زوجي بالمنزؿ فترة طويمة  مؿ المسئولية المنزلية .يشاركني زوجي فى تح
نتبادؿ انا وزوجي أفكار محفزة لحؿ المشكبلت األسرية  يمثؿ عبئ إضافى بالنسبة لي.
يكره  يمنعني زوجي مف زيارة أىمي منذ بداية ارتباطى بو. التى نمر بالفترات العصيبة.

يجرح زوجي مشاعري دائما  فى حياتنا.زوجي قدـو أصدقائي لزيارتي خوفا مف تدخميـ 
يجبرني زوجي عمى  يشعرني زوجي بالخجؿ عندما أتجدد أماـ أىمو. أماـ أبنائي أىمو.

وتضمف  التوافق المعرفىالبعد الثاني:   زيارة أىمو باستمرار حتى وانا مجيدة.
ني يشارك أعاني مف عدـ وجود لغة حوار متبادلة بيني وبيف زوجي.منيا : (عبارة 10)

أشعر  أشعر بأف أفكارنا متنوعة وواحدة. زوجي اىتماماتي كالقراءة ومشاىدة التميفزيوف.
يحتـر  بدأ زوجي بوضع العقبات أمامي فى شغمي. بالفخر لتميز زوجي فى عممو.

زوجي أفكاري واتخاذي لمقرارات األسرية المختمفة. أشعر أف معظـ مشكبلتنا ناتجة عف 
يرى  كر كؿ منا بطريقتو الخاصة وليس بيننا أي تواصؿ.يف اختبلؼ مستوى التعميـ.

أصبحت أىتـ  زوجي أف ال قيمة ألي درجة عممية تصؿ الييا المرآة فيي خمقت لممنزؿ.
أشعر بأف ىناؾ فارؽ كبير فى  باالطبلع عمى كؿ جديد مف اىتمامات زوجي المختمفة.

 منيا :  ( عبارة 8تمؿ)واش العاطفى والجنسىالبعد الثالث: مستوى التفكير بيننا.، 
أشعر بالخجؿ عند التعبير لزوجي عف  يظير لي زوجي دائما مشاعر الحب والود.

أصبحت العبلقة الحميمية بيننا واجب  مشاعر زوجي باردة نحوي. مشاعر الحب تجاه.
نادرا ما نمتقي عاطفيا وروحيا أثناء تواجدنا  وليست تعبير عف الحب والمشاعر.

تزداد العبلقة الحميمية بينى انا  وجي ليناـ بمفرده فى أغمب األوقات.يتركني ز  بالمنزؿ.
(  8اشتمؿ عمى )البعد الرابع : التوافق النفسى  وزوجى أثناء تواجدنا بالمنزؿ معا.،

يسود بيننا )أنا وزوجي( جو  أصبحت أشعر بالغيرة مف زوجي.  :عبارات ىى كالتالى 
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نتجاذب أطراؼ الحديث معا  منزؿ لفترة طويمة.مف الممؿ واالكتئاب أثناء تواجدنا بال
بدأت  تسمؿ الخرس الزوجي الى حياتنا فى الفترة األخيرة. خبلؿ تواجدنا الدائـ بالمنزؿ.

أصبح زوجي يجرح مشاعري أماـ  أفكر فى الطبلؽ نظرا لعدـ اىتماـ زوجي بي نفسيا.
معبرا عف حبو واىتمامو  يقدـ زوجي اليدايا لي الزوجات أثناء تواجده المستمر بالمنزؿ.

وبيذا أصبح االستبياف في ، لمقضاء عمى مشاعر الخوؼ والقمؽ التى أعاني منيا.
صورتو النيائية ولمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي تـ حساب معامبلت االرتباط بيف 
العبارات والدرجة الكمية لممحور. ولقد كانت معامبلت االرتباط دالة عند مستوي داللة 

(0.001.) 
 

التوافق الزواجي ( صدق االتساق الداخمي من خالل معامالت االرتباط ببيرسون الستبيان ٤جدول )
 لمزوجات بأبعاده

 النفسيالتوافق  العاطفي والجنسي التوافق المعرفي التوافق االجتماعي
معامبلت  العبارات

 االرتباط
معامبلت  عبارات

 االرتباط
معامبلت  عبارات

 االرتباط
امبلت مع عبارات

 االرتباط
0 0.598** 1 0.418** 1 0.305** 1 0.269** 
2 0.329** 2 0.512** 2 0.659** 2 0.691** 
9 0.152** 3 0.255** 3 0.613** 3 0.656** 
2 0.628** 4 0.632** 4 0.748** 4 0.284** 
2 0.122** 5 0.425** 5 0.777** 5 0.640** 
2 0.758** 6 0.286** 6 0.836** 6 0.710** 
2 0.631** 7 0.503** 7 0.748** 7 0.688** 
1 0.709** 8 0.533** 8 0.836** 8 0.252** 
3 0.689** 9 0.373**  

02 0.651** 10 0.452** 
00 0.257**  
02 0.296** 
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مستوى  التوافؽ مع الزوج ( نجد أف كؿ عبارات استبياف 4مف جدوؿ ) 

(، 0.01) بلت ارتباط دالة عند مستوي داللة ارتبطت بمعام لمزوجات عينة البحث
 ( مع مجموع محاورىا.0.001)

 (22( معامالت الثبات ألبعاد استبيان التوافق الزواجي )ن=٥جدول )
عدد  البيان

 العبارات
معامل ألفا 

 خكرو نبا
معامل 
ارتباط 

سيبرمان 
 وبراون

معامل 
ارتباط 
 حتمان

 0.78 0.806 0.908 12 التوافق االجتماعي
 0.899 0.703 0.876 10 التوافق المعرفي

 0.810 0.921 0.893 8 العاطفي والجنسي
 0.850 0.897 0.742 8 التوافق النفسي

التوافق الزواجي 
 ككل

38 0.801 0.889 0.803 

 

التوافؽ مع الزوج ( كانت قيمة معامؿ ألفا كرونباخ الستبياف 5مف جدوؿ )     
لقيمة التي تدؿ عمى ثبات االستبياف. بينما كانت ( ا0.801) لمزوجات عينة البحث 

(، وبمغت قيمة 2.103براوف ) –قيمة معامؿ ارتباط التجزئة النصفية لمعادلة سبيرماف 
 (. وتدؿ تمؾ القيـ عمى ثبات االستبياف.2.222معادلة جتماف )

 –وفؽ استجابات )نعـ  التوافؽ مع الزوج عف استبياف  الزوجاتوتحددت استجابات 
( تبعا التجاه العبارة. وكانت أعمي درجة 1-2-3ال(، وكانت عمى مقياس ) -يانا أح

( درجة بينما كانت أقؿ درجة ىي 114عينة البحث ) حصمت عمييا الزوجاتمشاىدة 
استبياف التوافؽ ( اعمي وأقؿ قيمة لكؿ بعد لكؿ مف   5 ( درجة. ويوضح جدوؿ )38)

 عينة البحث. مع الزوج الزوجات
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 لزوجى لديين بأبعاده وفقا لممدى( يوضح طريقة توزيع مستويات الزوجات لمتوافق ا2جدول )

 

محاور 
 االستبيان

عدد 
العبارا

 ت

أعمى 
درجة 

 مشاىدة

أقل 
درجة 

 مشاىدة

طول  المدى
 الفئة

المستوى 
 المنخفض

المستوى 
 المتوسط

المستوى 
 المرتفع

التوافق 
 االجتماعي

12 36 12 24 8 (١٩:١٢
) 

(٢٧:٢٤
) 

(٣٦:٢٨) 

التوافق 
 المعرفي

10 30 10 20 7 (١٦:١٤
) 

(٢٢:١٧
) 

(٣٤:٢٣) 

العاطفي 
 والجنسي

8 24 8 16 5 (١٢:٨) (١٨:١٣
) 

(٢٤:١٩) 

التوافق 
 النفسي

8 24 8 16 5 (١٢:٨) (١٨:١٣
) 

(٢٤:١٩) 

التوافق 
 الزواجي ككل

38 114 38 76 25 (٦٢:٣٨
) 

(٨٧:٦٣
) 

(١١٤:٨٨
) 

 
أقؿ درجة  36رجة مشاىدة لبعد التوافؽ اإلجتماعى أعمى د( أف 6يوضح جدوؿ )     

دة لبعد التوافؽ المعرفى بيف ، فى حيف أف أعمى درجة مشاى 12عد مشاىدة ليذا الب
، بينما كانت أعمى درجة مشاىدة  10وأقؿ درجة مشاىدة كانت  30الزوجيف كانت 

،  8كانت  وأقؿ درجة مشاىدة لتمؾ البعد 24لبعد التوافؽ العاطفى والجنسى كانت 
 .8أيضا وأقؿ درجة مشاىدة  24بينما كانت أعمى درجة مشاىدة لبعد التوافؽ النفسى 

 سادسًا: المعامالت اإلحصائية المستخدمة في البحث:

جراء المعالجات اإلحصائية باستخداـ برنامج )      Statisticalتـ تحميؿ البيانات وا 
Package For Social Science Program) SPSS Ver 23  الستخراج نتائج

البحث، واستخدمت بعض األساليب اإلحصائية لكشؼ العبلقة بيف متغيرات البحث، 
ولمتحقؽ مف صحة فروض البحث، وتـ حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
الحسابية واالنحراؼ المعياري، وحساب معامؿ ألفا كرونباخ، ومعامؿ ارتباط بيرسوف 
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( لمكشؼ عف متغيرات البحث واختبار صحة F-testاختبار)( و T-testواختبار )
 الفروض.

 النتائج ومناقشتيا:

 أوال: وصف العينة

 الزوجات مف مختمؼ محافظات جميورية مصر العربية فيما يمي وصؼ عينة البحث مف      
والتي تـ اختيارىـ مف مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة مف حيث )الجنس، مكاف السكف، 

، لزوجعمر، عدد أفراد األسرة، الترتيب الميبلدى، مينة اال  
(  202التوزيع النسبي لمزوجات عينة البحث وفقا لخصائصيم االجتماعية واالقتصادية  )ن=(2جدول )    

المحافظة 
المنتمً 
 لها الزوجة

 ٪ عدد
مكان 
 السكن

 ٪ عدد مدة الزواج ٪ عدد عدد أفراد األسرة ٪ عدد

وجه 
 بحري

 >>.:8 082 حضر 3.39= >;8
صغٌرة 

 (٣<٢العدد)
8:< 30.<8 

سنوات حتى 9من 
اقل من 

 سنوات82
:: 80.<= 

 93.83 0;0 رٌف 8:.: 38 وجه قبلً
متوسطة 

 (٦<٤العدد)
0:2 92.;< 

سنوات حتى 82
 سنه89اقل من 

;= 89.83 

سن رب 
وربة 
 األسرة

سن 
رب 
 االسرة
 عدد

٪ 

سن  
ربة 

  األسرة
 غدد

٪ 
كبٌرة العدد )اكبر  

 (;من 
<8 89.<0 

سنه حتى اقل 89
 سنه02من 

892 0=.0= 

اقل من 
 سنه09

80 <.02 8:3 38.<8 
 

 >80.3 ;08 سنوات9اقل من    

(٣٣<٢٣) 082 8:.<< 8:3 38.<8 
 

المستوى 
التعلٌمً للزوج 

 والزوجة

عدد 
 الزوج

النسبة 
٪ 

 عدد الزوجة
النسبة 

٪ 
 

(89>99) =3 8<.8: 83 0.98 
 

 3.30 ;8 ;8.8 : أمً
 

(89>99) ;8 83.<; =< 8=.88 
 

 3.90 >8 3;.0 88 ٌقرأ وٌكتب
 

أكثر من 
 سنة99

:: 80.<= ;9 88.:9 
حاصل على  

 االبتدائٌة
08 8.82 8: 3.83 

 

إقامة 
 الزوج

 ٪ عدد
عمل 
 الزوجة

 ٪ عدد
حاصل على 

 اإلعدادٌة
82 8.=9 80 0.38 

 

 ;;.80 =08 تعمل 82.;> :88 داخل البالد
حاصل على 
الثانوٌة وما 

 ٌعادلها
800 03.<3 802 03.88 

 

خارج 
 البالد

 03.;9 3=0 ال تعمل =>.80 ::
حاصل على تعلٌم 

 عالً
0=< 9<.2< 322 9<.9= 

 

عمل 
 الزوج

 ٪ عدد

أجازه 
 الزوج
المقٌم 
خارج 
 البالد

 8.32 00 3=.0 :0 ماجستٌر ٪ عدد
 

 ;.00 883 أعمال حرة
 :كل 

 شهور
 ;8.3 ; 3;.0 89 دكتوراه 8>.38 03
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ع قطا
 خاص

 >8.>8 80 سنوٌا :.=3 022
عدد ساعات 

استخدام مواقع 
 التواصل

 ٪ عدد
مواقع التواصل  

 المستخدمة
 ٪ عدد

وظٌفة 
 حكومٌة

898 0=.8= 
كل 

 سنتٌن
 >9.2 :0 أقل من ساعتٌن :=.:8 38

مواقع تثبت على 
 الهاتف

802 <0.23 

على 
 المعاش

0< 9.8; 

طرٌقة 
الدخول 
على 
مواقع 
 التواصل

 90.>0 :88 ( ساعات8<٣) ٪ عدد
مواقع تثبت على 

 االجهزة
 الالب والكمبٌوتر

=0 8;.=: 

    2>.:8 :> ( ساعات:<٦) >:.=0 890 بإسمً >=.2 9 ال ٌعمل

 3=.0 89 متوفً
بإسم 
 مستعار

    :00.8 889 (ساعات٨<٤) 2.38; 3:2

 >اكثر من       
 ساعات

83= 0;.88    
 

       ( أف الغالبية العظمى مف الزوجات  7ؿ ) يتضح مف النتائج الجدولية لجدو
 –المنوفية  –األسكندرية  –عينة البحث تقمف بمحافظات الوجو البحرى )كالقاىرة 

%( كانت تقمف بالوجو 6.64%( وذلؾ مقابؿ )93.35الشرقية ....الخ ( وذلؾ بنسبة )
 أسواف ...الخ(. 0أسيوط  –القبمى والمتمثؿ فى محافظات ) قنا 

 (  أكثر مف نصؼ الزوجات عينة البحث ريفيات  7تائج جدوؿ ) بينما أكدت ن
 %( منيـ حضريات .46.88%( ، بينما كاف )53.13حيث كانت نسبتيـ )

  فى حيف توضح النتائج الجدولية أف نصؼ الزوجات عينة البحث أسرىف
%( ، بينما كاف أكثر مف ثمث الزوجات 50.78متوسطة العدد حيث بمغت نسبتيـ )

%( منيف 15,82%( وذلؾ مقابؿ )32.81أسر صغيرة الحجـ بنسبة )  ينتميف الة
 يقمف داخؿ أسر كبيرة الحجـ.

  أما بالنسبة لتوزيع عينة البحث وفقا لعدد سنوات الزواج فقد تـ تقسيميا كاآلتى
 5: حيث اءت أعمى نسبة لمزوجات عينة البحث والتى كاف فترة زواجيف أقؿ مف 

%( ، فى حيف 42.38نصؼ العينة وذلؾ بنسبة ) سنوات حيث كانت ما يقرب مف 
( سنة فى المركز الثانى وذلؾ 15:20جاءت الزوجات التى تراوحت فترة زواجيف مف ) 

( 15 >10%( ، يمييا الزوجات التى تراوحت مدة زواجيف ما بيف )29.29بنسبة ) 
 %( ، فى حيف جاءت أقؿ نسبة لمزوجات التى كانت ندة15.43سنة وذلؾ بنسبة ) 

 ( سنوات .10 > 5زواجيف )

  وكاف التوزيع النسبى لمزوجات عينة البحث تبعا لسف كؿ مف الزوج والزوجة
كما يمى : أف ما يقرب مف نصؼ عينة البحث مف الزوجات تراوحت أعمار أزواجيف ) 
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%( فى حيف تساوت أعمار الزوجات األقؿ 46.88( حيث بمغت نسبتيف ) 35 > 25
%( لكؿ مف الفئتيف ،  31.84حيث بمغت نسبتيف ) ( 35 > 25سنة و)  25مف 

( ، 45 > 35بينما تقاربت نسبة الزوحات التى تراوحت أعمار أزواجيف ما بيف ) 
%( وذلؾ عمى التوالى ، بنما 13.87% ،  18.16حيت بمغت نسبيف )  (55<45)

سنة حيث كانت  25جاءت أقؿ نسبة لمزوجات التى كانت أعمار أزواجيـ أقؿ مف 
 (55<45)%( ، قى حيف تقاربت نسب الزواجات التى بمغت أعمارىف 8.20يف )نسبت
%( وذلؾ عمى التوالى ، وتأتى 14.65% ،19.14حيث كانت ) سنة55أكثر مف ، 

 %(.2.54حيث بمغت )  (45<35)أقؿ نسبة لمزوجات التى تراوحت أعمارىف

 : فقد كاف  أما عن المستوى التعميمى لكل من الزوج والزوجة فكان كما يمى
أكثر مف نصؼ الزوجات عينة البحث ىف وأزواجيف حاصميف عمى تعميـ عالى ) 

%( لمزوج ، 58.08ليسانس أو بكالوريوس( فقد تساوت نسبيـ تقريبا حيث بمغت )
%( لمزوجة  يمييا الحاصبلت عمى الثانوية العامة أو ما يعادليا ىف وأزواجيف 58.59)

%( لمزوجات وتمؾ النسب تعادؿ ما 23.44)%( لؤلزواج و23.83)حيث بمغت نسبيـ 
فى حيف كانت أقؿ نسبة لمزوجات المرتبطات بأزواج ال   يقرب مف ربع عينة البحث ،

%( فى مقابؿ نسبة 1.17يقرأوف وال يكتبوف األميوف حيث بمغت نسبة تمؾ األزواج )
 %( مف الزوجات حاصبلت عمى الدكتوراة.1.37)

 ات عينة البحث من ناحية إقامة أزواجين : وبالنسبة لمتوزيع النسبى لمزوج
فكانت الغالبية العظمى مف الزوجات عينة البحث يقيـ أزواجيف داخؿ الببلد وذلؾ  -

 %( يسافر أزواجيف ويقمف خارج الببلد.12.89%( وذلؾ مقابؿ )87.10بنسبة )

  : فقد بمغت وكان التوزيع النسبى ألجازة الزوج المقيم خارج البالد كما يمى
%( وىى ما تقرب مف 46.96بة الزوجات التى يتقاضى زوجيا أجازة كؿ سنتيف )نس

نصؼ العينة مف إجمالى عينة الزوجات المقيـ أزواجيف خارج الببلد ، فى حيف أف ما 
%( 34.84أشير وذلؾ بنسبة ) 6أكثر مف ثمث تمؾ العينة تكوف أجازة أزواجيف كؿ 

 .%( يأخذوف إجازتيـ سنويا18.18وذلؾ مقابؿ )

 : فقد كان أكثر من ثمث الزوجات عينة البحث  -أما بالنسبة لعمل الزوج
%( وذلؾ فى مقابؿ 39.6يمتيف أزواجيف ميف بالقطاع الخاص وذلؾ بنسبة )

%( يعمموف بالجيات الحكومية ، فى حيف أف ما يقرب مف ربع عينة البحث 29.49)
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غت نسبة األرامؿ منيـ %( ،فى حيف بم22.7كانت أزواجيف يعمموف بميف حرة بنسبة )
%( ، ونسبة ضئمية جدا مف الزوجات ال يعمؿ أزواجيف حيث كانت 2.93)
(0.98.)% 

  : أكثر مف نصؼ الزوجات عينة وكان التوزيع النسبى لعمل الزوجات كالتالى
%( ، فى حيف كاف ما يقرب مف 57.23البحث غير عامبلت حيث بمغت نسبتيـ )

 %(.42.77غت نسبتيـ )نصؼ عينة البحث زوجات عامبلت بم

  أف أكثر مف ثمثى الزوجات عينة البحث يدخمف وتبين من النتائج الجدولية
%( ، فى حيف أف 70.31مواقع التواصؿ اإلجتماعى بأسماء مستعارة وذلؾ بنسبة )

نسبة ضئيمة منيف مف يدخمف بأسمائيف الحقيقية خوفا مف التواصؿ عمى المواقع 
الممكف أف يتعرضف ليا عمى مواقع التواصؿ اإلجتماعى  المختمفة والمضايقات التى مف

 %(.29.68حيث بمغت نسبتيف )

  فى حين كان التوزيع النسبى لعدد الساعات التى تقضييا الزوجات عينة
ما يقرب مف ثمث الزوجات البحث عمى مواقع التواصل اإلجتماعى فكان كالتالى : 

عات عمى مواقع التواصؿ سا 8( و أيضا أكثر مف 4 >2عينة البحث يقضوف ) 
%( عمى التوالى ، فى حيف 27.14%(  ، ) 28.52اإلجتماعى حيث كانت نسبيـ  ) 

أف ما يقرب مف ربع الزوجات عينة البحث يستخدمف مواقع التواصؿ اإلجتماعى مف 
، فى حيف جاءت أقؿ نسبة لمزوجات التى تستخدـ اإلنترنت أقؿ مف  ( ساعات6<٤)

 %(.5.08يـ ) ساعتيف حيث كانت نسنبت

  ( 2بينما أوضحت النتائج الجدولية لجدول   ) أف التوزيع النسبى لمواقع
التواصؿ التى تستخدميا الزوجات عينة البحث ىو : الغالبية العظمى مف الزوجات 

%( ، وذلؾ 82.03عينة البحث تستخدـ المواقع التى تثبت عمى الياتؼ وذلؾ بنسبة ) 
 قع التواصؿ اإلجتماعى عف طريؽ أجيزة الكمبيوتر.%( تدخمف عمى موا17.96مقابؿ )
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 :وصف إستجابات أفراد العينة ثانيا: 

 :الوعى بأساليب التحرش اإللكترونىمستويات  .0
الوعى بأساليب  التحرش عينة البحث وفقا لمستوياتيم فى استبيان الزوجات ( توزيع  1  جدول )

 اإللكترونى.

   ( أف ما يقرب مف ثمثى الزوجات عينة  8توضح النتائج الجدولية لجدوؿ )
البحث كاف وعييف منخفض بأساليب التحرش اإللكترونى المتعددة وطرؽ الوقاية منو 

%( ، فى حيف كاف ما يقرب مف ربع نفس العينة ذوات 62.6ـ ) حيث بمغت نسبتي
وعى متوسط باألساليب المختمفة وطرؽ الوقاية المتعددة لما يعرؼ بالتحرش اإللكترونى 

%( اتسمف بالوعى المرتفع بتمؾ 14.25%( وذلؾ مقابؿ ) 23.04وذلؾ بنسبة ) 
 األساليب.

  ش اإللكترونى وطرؽ فى حيف كانت توجياتيـ نحو الوعى بأساليب التحر
% ، 23.82الوقاية منو تقع ما بيف المستوى المرتفع والمتوسط وذلؾ بنسب ) 

%( كانت توجياتيـ منخفضة مما يدؿ 36.91%( عمى التوالى وذلؾ مقابؿ ) 39.25
عمى اإلتجاه اإليجابى لمزوجات لموعى بماىية التحرش األلكترونى وكيفية الوقاية منو 

محاور 
 االستبيان 

عدد 
العبا
 رات

ستوى الم
 المنخفض

المستوى  % العدد
 المتوسط

المستوى  % العدد
 المرتفع

 % العدد

 02.22 29 (٣٦:٢٨) 29.22 001 (٢٧:٢٢) 22.2 920 (١٩:١٢) 02 *الوعي

 29.12 022 (٣٦:٢٨) 93.22 220 (٢٧:٢٢) 92.30 013 (١٩:١٢) 02 *االتجاه 

*الممار 
 سة

02 (22:١١) 029 90.19 (٣٧:٢٧) 202 20.20 (٤٨:٣٨) 093 22.02 

*الوعي 
بالتحرش 
اإللكترون
 ي ككل 

22 (٦٦:٤٢) 222 22.29 (٩١:٦٧) 203 22.22 (22:٩٢) 12 02.33 
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يذه اآلفة الخطيرة التى تضر بالمجمتع ككؿ ، ونع ذلؾ توضح واألساليب المتعددة ل
نتائج جدوؿ )   ( انخفاض مستوى الجانب السموكى والممارسات لمزوجات التى 
تعرضف لمتحرش اإللكترونى فى كيفية التصرؼ مع ىذا النوع مف التحرش واتخاذ 

البحث ) اإلجراءات البلزمة حيث بمغ المستوى المنخفض ما يقرب مف ثمث عينة 
%( قى المستوى المتوسط مما يؤكد عدـ مقدرة السيدات 41.01%( مقابؿ )31.83

 والزوجات ىمى مواجية ىذا النوع مف التحرش .

  وفيما يتعمؽ بالوعى الكمى لمتحرش اإللكترونى فقد بمغت الزوجات بالوعى
%( وذلؾ مقابؿ 42.77المتوسط ما يقرب مف نصؼ عينة البحث وذلؾ بنسبة ) 

%( فى المستوى المنخفض مما يؤكد ضرورة اإلىتماـ بعمؿ دورات وندوات 40.23)
ارشادية لتبصير الزوجات والفتيات بالتحرش اإللكترونى وأضراره ولعؿ ما يجعؿ 
الزوجات غير مدركيف بأساليب الوقاية مف التحرش اإللكترونى عدـ وجود قوانيف رادعدة 

في جميع الدوؿ قوانيف خاصة بالتحرش ورغـ أنو ال يوجد ليذا النوع مف التحرش، 
االلكتروني، فضبل عف التحرش الجنسي المباشر، واختبلؼ القوانيف بيف دولة  وأخرى، 
زعاج اآلخريف عف طريؽ االنترنت  إال أف وجود عقوبات عمى الجرائـ االلكترونية وا 

ؼ عمى واألجيزة االلكترونية، يسمح بمبلحقة أصحاب ىذه الحسابات واألجيزة، والتعر 
 . (222:  2202) وليد زكى ،  ىويتيـ الحقيقية، وبالتالي تعرضيـ لممبلحقة القانونية

  وساىـ االنفتاح اليائؿ والمفاجئ عمى ىامش الخصوصية التي يتمتع بيا
األشخاص اآلخريف، مف خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي، واألجيزة االلكترونية التي 

االنترنت، وسيولة الوصوؿ إلى اآلخريف في أي يتوافر لدييا اتصاؿ مستمر بشبكة 
زماف وأي مكاف، مف خبلؿ وسائؿ التواصؿ الفوري، في حدوث ما يعرؼ بالصدمة 
الثقافية لدى مستخدمي ىذه الشبكات، وعدـ القدرة عمى إدارة العبلقات مع اآلخريف مف 

سرية، كما أّف تفاقـ مشكبلت غياب الرقابة األ،  خبلؿ ىذه الوسائؿ، بشكؿ صحي
ونقص الوعي والتوجيو، وعدـ القدرة عمى اإلشباع العاطفي لمزوجات وحتى البالغيف، 
والتربية بالمنع أو العقاب بداًل مف التوعية واإلشباع النفسي، وانتشار ثقافة االستعراض 
مف خبلؿ نشر الصور والمعمومات الشخصية بحثًا عف االىتماـ واالنتباه مف قبؿ 

لنفسي والعاطفي الذي يدفع األشخاص لقضاء ساعات طويمة عمى اآلخريف، والفراغ ا
شبكة االنترنت أو في استخداـ األجيزة االلكترونية، وتفاقـ مشاكؿ اإلدماف االلكتروني، 
كؿ ىذا أدى إلى زيادة التحريض عمى ممارسة التحرش مف خبلؿ االنترنت، وبالتالي 
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) ىمت  لكترونية ليذه الممارساتزيادة إمكانية تعرض مستخدمي الشبكة واألجيزة اال
 . (21:  2202السقا، 

  أنو تحدث ضحايا التحرش الجنسى  (21:  2202عمروعبد العاطى)وأشار :
اإللكترونى عبر شبكات التواصؿ اإلجتماعى عف محاوالتيف المتكررة لتجاىؿ طمبات 

وفى  الصداقة مف أشخاص غير معرفيف والرسائؿ التى تصميف الى قائمة رسائؿ أخرى
محتواىا طمبات غير الئقة لمتعارؼ ، تبدأ مف صورة رمزية الى غير ذلؾ وتنتيى 
بالعروض الصحيحة لممارسة أفعاؿ جنسية ، وتمجأ كثير مف ىؤالء النساء الى بعض 
مف أساليب المواجية الذاتية لمتحرش الجنسى ، ولعؿ فضح ىذه الممارسات يمكف أف 

ائؿ كما أف إستخداـ إعدادات تضمف تحقيؽ تسيـ فى الحد مف تعرضيف ليذه الرس
أعمى مستوى مف الخصوصية عمى الشبكة أو عمى األجيزة اإللكترونية يسيـ الى حد 
كبيرفى الحد مف التعرض لمتحرش اإللكترونى والوقاية منو ، وذلؾ بعدـ قبوؿ طمبات 
و اإلضافة مف أى شخص غير معروؼ ، وعد نشر الصور الشخصية أوأرقاـ اليواتؼ أ

المعمومات الشخصية فى نطاؽ أوسع مف نطاؽ األصدقاء ، سواء كاف ذلؾ عمى مواقع 
التواصؿ ، أو وسائؿ التراسؿ الفورى ، ووضع نظاـ فمتر جيد لمبريد اإللكترونى يضمف 

:  2201) ىدى عموان ، تحوؿ الرسائؿ التى تحمؿ أسماء أو كممات غير مرغوبة 
090-022.) 

 زوج بين الزوجينمستويات التوافق مع ال -2
 لوعى بأساليب  التحرش اإللكترونىاعينة البحث وفقا لمستوياتيم فى استبيان الزوجات ( توزيع   3 جدول )

محاور 
 االستبيان 

عدد 
 العبارات

المستوى 
 المنخفض

المستوى  % العدد المستوى المتوسط % العدد
 المرتفع

 % العدد

التوافق 
 االجتماعي 

12 (١٩:١٢) 012 92.2 (٢٧:٢٢) 222 29.92 (٣٦:٢٨) 103 20.11 

التوافق 
 المعرفي 

10 (١٦:١٢) 000 20.2 (٢٢:١٧) 032 92.0 (٣٢:٢٣) 200 20.2 

العاطفي 
 والجنسي 

8 (١٢:٨) 022 22.20 (١٨:١٣) 292 22.22 (٢٤:١٩) 022 92.22 

 91.2 032 (٢٤:١٩) 22.22 222 (١٨:١٣) 20.21 023 (١٢:٨) 8 التوافق النفسي 

افق التو 
 الزواجي ككل

38 (٦٢:٣٨) 093 22.02 (٨٧:٦٣) 033 91.12 (١١٤:٨٨) 022 99.3 
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    ( أف الزوجات عينة البحث توافقيف اإلجتماعى مع  9أشارت نتائج جدوؿ )
%( ، ) 43.35أزواجيف يقع ما بيف المتوسط والمنخفض حيث بمغت نسبتيف ) 

 مع أزواجيف مرتفع.% كاف توافقيف 20.11%( عمى التريب وذلؾ مقابؿ 36.5

  فى حيف كانت مستويات التوافؽ المعرفى لمزوجات مع أزواجيف ما بيف
%( عمى التوالى وذلؾ 41.2%( ، ) 37.10المستوى المتوسط والمرتفع وذلؾ بنسب ) 

فى مقابؿ نسبة بسيطة مف الزوجات كاف توافقيـ المعرفى منخفض مع األزواج حيث 
 %(.21.6كانت ) 

  ب مف نصؼ عينة البحث مف الزوجات وذلؾ بنسبة ) بينما كاف ما يقر
%( توافقيـ العاطفى والجنسى مع أزواجيف متوسط ، فى حيف أف ما يقرب مف 45.07

%( 30.07ثمث نفس العينة مف الزوجات توافقيـ العاطفى والجنسى مرتفع بنسبة ) 
 يف.%( يعدوف فى المستوى النخفض عاطفيا وجنسيا مع أزواج24.21وذلؾ مقابؿ  ) 

  كما تبيف مف الجدوؿ أف ما أكثر مف ثمث الزوجات توافقيـ النفسى مع أزواجيـ
%( مستواىـ مرتفع فى حيف أف أقؿ مف 38.2%( مقابؿ ) 40.42متوسط بنسبة ) 

%( مستواىـ منخفض فى التوافؽ 21.28ربع الزوجات عينة البحث وذلؾ بنسبة ) 
 النفسى بيف األزواج.

 وافؽ مع الزوج ككؿ فكاف ما يقرب مف ثبلثة أرباع أما بالنسبة لمستويات الت
%( توافقيـ الزوجى بأبعاده بيف أزواجيف 72.76الزوجات عينة البحث وذلؾ بنسبة ) 

%( لممستوى 38.86% ، 33.9يقع ما بيف المستويف المتوسط والمرتفع وذلؾ بنسب ) 
الزوجات توافقيـ  المرتفع والمتوسط عمى التوالى وبالترتيب ، فى حيف أف أكثر مف ربع
 الزوجى ككؿ منخفض بيف أزواجيف وعبلقتيـ تتسـ بالتوتر والقمؽ .

 ثالثا :النتائج في ضوء الفروض

توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين وعى الزوجات عينة البحث  الفرض األول:
 الممارسات( –اإلتجاه  –) الوعى  بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده الثالثة

التوافق  –التوافق المعرفى  –) التوافق اإلجتماعى  توافق مع الزوج بأبعاده األربعةوال
 .التوافق النفسى ( –العاطفى والجنسى 
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الوعى ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيا تـ حساب معامبلت ارتباط بيرسوف بيف     
والتوافؽ ( بأبعاده )المعمومات ، االتجاىات ، الممارساتاإللكترونى بأساليب التحرش 
التوافؽ العاطفى والجنسى  –التوافؽ المعرفى  –) التوافؽ اإلجتماعى مع الزوج بأبعاده 

 ذلؾ: (10ويوضح ذلؾ جدوؿ ) التوافؽ النفسى ( –
بأبعاده والتوافق مع اإللكترونى وعى بأساليب التحرش ال( معامالت ارتباط بيرسون بين 02جدول )

 الزوج بأبعاده

التوافق  المتغيرات
 اإلجتماعى

التوافق 
 المعرفى

التوافق 
العاطفى 
 والجنسى

التوافق 
 النفسى

اجمالى التوافق 
 مع الزوج

 **0.134 **0.186 *0.104 **0.157 *0.101 الوعى

 *0.109 *0.107 *0.105 **0.153 **0.118 اإلتجاه

 **0.284 **0.186 **0.180 **0.311 **0.263 الممارسات

إجمالى الوعى بأساليب 
 **0.245 **0.148 **0.155 **0.285 **0.225 اإللكترونى حرشالت

 (2.22)*( دالة عند )             (2.20)**(دالة عند )

وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  -( :  02وتبين من نتائج جدول )      
يف بيف وعى الزوجات بأساليب التحرش اإللكترونى بمحاوره ككؿ والتوافؽ مع الزوج ب

 –التوافؽ العاطفى والجنسى  –التوافؽ المعرفى  –الزوجيف بأبعاده ) التوافؽ اإلجتماعى 
حيث بمغت قيـ  0.01إجمالى التوافؽ ككؿ ( وذلؾ عند مستوى داللة  –التوافؽ النفسى 

(  **0.245،  **0.148،  **0.155،  **0.285،  (**0.225معامبلت اإلرتباط 
وعى الزوجات باألساليب المتعددة لمتحرش اإللكترونى التى عمى التوالى ، أى أف معرفة 

مف الممكف أف يتعرضف لو تجعميـ أكثر توافقا وسعادة مع أزواجيف ألنو بزيادة معرفتيـ 
ووعييـ باألساليب المتعددة ليذه الظاىرة تكوف أكثر قدرة عمى الحفاظ عمى حياتيا 

ات أو مشاعر غير صادقة ومحرمة الزوجية مع زوجيا وأسرتيا وال تنجرؼ وراء أى كمم
 مف قبؿ متحرشيف خارجيف عف القانوف واألدب.
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   ( أنو توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف  10كما أظيرت نتائج جدوؿ )
وعى الزوجات عينة البحث بأساليب التحرش اإللكترونى والتوافؽ مع الزوج بأبعاده 

ع الزوج ككؿ ( حيث بمغت معامبلت اإلرتباط اجمالى التوافؽ م –)التوافؽ المعرفى 
                                           0.01( بالترتيب وىى قيـ دالة إحصائيا عند مستوى داللة  **0.134،  **0.157)

، فى حيف أنو توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف الوعى بأساليب التحرش 
التوافؽ العاطفى والجنسى ( حيث بمغت  –ؽ اإلجتماعى اإللكترونى وكؿ مف )التواف

( عمى التوالى وىى قيـ دالة إحصائيا عند  *0.104،  *0.101معامبلت اإلرتباط )
، بينما توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الوعى بأساليب  0.05مستوى داللة 

( وىى قيمة دالة  0.186التحرش اإللكترونى والتوافؽ النفسى حيث كانت قيـ اإلرتباط )
 .0.01إحصائيا عند مستوى داللة 

   ( أنو توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف  10وأوضحت نتائج جدوؿ )
اتجاىات الزوجات عينة البحث بأساليب التحرش اإللكترونى وطرؽ الوقاية منو والتوافؽ 

( حيث بمغت معامبلت اإلرتباط التوافؽ اإلجتماعى –مع الزوج بأبعاده )التوافؽ المعرفى 
،  0.01( بالترتيب وىى قيـ دالة إحصائيا عند مستوى داللة  **0.118،  **0.153)

فى حيف أنو ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف اتجاىات الزوجات عينة البحث 
نحو التعرؼ عمى أساليب التحرش اإللكترونى المختمفة وطرؽ الوقاية منو وكؿ مف 

التوافؽ العاطفى والجنسى ، اجمالى التوافؽ مع الزوج ككؿ( حيث  –توافؽ النفسى )ال
( عمى التوالى وىى قيـ دالة 0.105 , 0.109, ،  0.107بمغت معامبلت اإلرتباط )
أف ظاىرة التحرش اإللكترونى ميما  وترى الباحثة،  0.05معنوية عند مستوى داللة 

ـ أسبابيا ىو تراجع الجانب الدينى واألحبلقى تعددت صورىا وأساليبيا اإل أف مف أى
لمشباب وانعداـ التوافؽ مع الزوج بيف الزوجيف حيث أف توافؽ الزوج مع زوجتو يؤثر 
تأثيرا إيجابيا عمى مدى إدراؾ الزوجة لؤلساليب المختمفة لمتحرش اإللكترونى ويجعميا 

ليا عمى مواقع التواصؿ غير ميتمة بأى مف الدعوات الزائفة التى مف الممكف أف تقدـ 
 اإلجتماعى.

  وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف ممارسات كما أظيرت النتائج الجدولية
الزوجات تجاه األساليب المختمفة لمتحرش اإللكترونى التى مف الممكف أف تتعرض ليا 
ا عف طريؽ الصدفة أو مف خبلؿ تتبع حسابيا اإللكترونى مف قبؿ متحرشيف وأيض

طريقة تعامميا مع ىذا النوع مف التحرش وكيفية الوقاية منو والتوافؽ مع الزوج بيف 
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 –التوافؽ العاطفى والجنسى  –التوافؽ المعرفى  –الزوجيف بأبعاده ) التوافؽ اإلجتماعى 
حيث بمغت قيـ  0.01إجمالى التوافؽ ككؿ ( وذلؾ عند مستوى داللة  –التوافؽ النفسى 

( عمى  **0.284، **0.186،  **0.180، **0.311، **0.263)معامبلت اإلرتباط 
 .التوالى

  طرؽ حوؿ دراسة ( 2209) وآخرين لممراة المتحدة األمم لييئة دراسةحيث أكدت 
 طرؽ تعّرؼ األساسي ىدفيا كاف مصر التي في التحرش عمى القضاء وأساليب
سيدات لمتحرش والعوامؿ المؤثرة عمى تعرض ال مصر في مف التحرش الحد وأساليب
 الشريحة في العينة وتركزت مدف 7 مف العينة وتـ اختيار أخرى، أىداؼ إلى باإلضافة
 أظيرت وقد ،3500 العينة حجـ كاف حيث مف اإلناث سنة 50 -35 مف ، العمرية
أنو توجد عبلقة ارتباطية موجبة بيف الحد مف التحرش بأنواعو والتوافؽ  الدراسة نتائج

سواء أفراد أسرتيا وخاصة زوجيا او داخؿ  لممرأة مع المحيطيف بيا النفسى واإلجتماعى
 مما يؤكد اتفاقيا مع نتائج البحث الحالى . 0.05العمؿ وذلؾ عند مستوى داللة 

توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف وعى مما سبق يتضح أنو      
فؽ مع الزوج بيف الزوجيف الزوجات بأساليب التحرش اإللكترونى بمحاوره ككؿ والتوا

التوافؽ  –التوافؽ العاطفى والجنسى  –التوافؽ المعرفى  –بأبعاده ) التوافؽ اإلجتماعى 
لى يتحقق صحة وبالتا 0.01إجمالى التوافؽ ككؿ ( وذلؾ عند مستوى داللة  –النفسى 

 الفرض األول كميا.

تغيرات االجتماعية توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين الم :  الفرض الثانى
مستوى تعميم  – الزوجمستوى تعميم  -) عدد أفراد األسرة لمبحث واالقتصادية 

ووعى الزوجات بأساليب التحرش مدة الزواج(  -  سن الزوجة -سن الزوج–الزوجة
 . اإللكترونى بأبعاده الثالثة والتوافق مع الزوج بأبعاده األربعة

اب معامبلت ارتباط بيرسوف بيف بعض ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيا تـ حس
المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لمدراسة ووعى الزوجات بأساليب التحرش اإللكترونى 

( 12(، )11ويوضح ذلؾ جدولي ) بأبعاده الثبلثة والتوافؽ مع الزوج بأبعاده األربعة
 ذلؾ:

 لمزوجاتالقتصادي المستوي االجتماعي ا: العالقة االرتباطية بين بعض متغيرات أوال 
 بأبعاده: اإللكترونىوالوعى بأساليب التحرش  عينة البحث
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( معامالت ارتباط بيرسون بين بعض متغيرات المستوي االجتماعي االقتصادي ألسر 00جدول )
 الزوجات عينة البحث والوعى بأساليب التحرش بأبعاده

 الممارسات االتجاىات المعمومات المتغيرات
إجمالى الوعى 

 اليب التحرشبأس
 اإللكترونى

 007. -010.- -002.- 039. عدد أفراد األسرة

 -021.- -061.- 017. 021. مستوى تعميم الزوج

 018. -013.- 018. 055. مستوى تعميم الزوجة

 -046.- -060.- -023.- -011.- سن الزوج

 -026.- -037.- 023. -038.- سن الزوجة

 020. 020. -039.- 066. مدة الزواج

 ( ما يمى :00يتضح من جدول )

عدد أفراد األسرة وكؿ مف المعمومات عدـ وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا  -
، اإلتجاىات ، الممارسات ، إجمالى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى حيث بمغت 

(وجميعيا قيـ غير دالة  007.، -010.-،  -002.،  039.قيـ معامبلت اإلرتباط )
 . إحصائيا

كما أكدت تمؾ النتائج أيضا الى عدـ وجود عبلقة ارتباطية بيف مستوى تعميـ  -
الزوج وكؿ مف المعمومات ، اإلتجاىات ، الممارسات ، إجمالى الوعى بأساليب التحرش 

-021.-، -061.-، 017.، 021.اإللكترونى حيث بمغت قيـ معامبلت اإلرتباط )
 ( وجميعيا قيـ غير دالة إحصائيا .

ت النتائج الجدولية الى عدـ وجود عبلقة ارتباطية بيف مستوى تعميـ وأشار  -
الزوجة وكؿ مف المعمومات ، اإلتجاىات ، الممارسات ، إجمالى الوعى بأساليب 

 -013.-،  018.، 055.التحرش اإللكترونى حيث بمغت قيـ معامبلت اإلرتباط )
 ( وجميعيا قيـ غير دالة إحصائيا. 018.،
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ج عدـ وجود عبلقة ارتباطية بيف سف الزوج وكؿ مف كما أكدت النتائ -
المعمومات ، اإلتجاىات ، الممارسات ، إجمالى وعى الزوجات عينة البحث بأساليب 

-،  -023.-،  -011.-التحرش اإللكترونى حيث بمغت قيـ معامبلت اإلرتباط )
 (وجميعيا قيـ غير دالة إحصائيا .-046.-، -060.

( عدـ وجود عبلقة ارتباطية بيف سف الزوجة وكؿ 11وتبيف مف نتائج جدوؿ )  -
مف المعمومات ، اإلتجاىات ، الممارسات ، إجمالى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى 

 026.، -037.-،  -023.،  -038.-حيث بمغت قيـ معامبلت اإلرتباط )
 (وجميعيا قيـ غير دالة إحصائيا .

ارتباطية بيف مستوى مدة الزواج  كما أشارت تمؾ النتائج الى عدـ وجود عبلقة -
وكؿ مف المعمومات ، اإلتجاىات ، الممارسات ، إجمالى الوعى بأساليب التحرش 

(  020.،020. ، - -039.،  066.اإللكترونى حيث بمغت قيـ معامبلت اإلرتباط )
 وجميعيا قيـ غير دالة إحصائيا.

السعي في طمب  إفالى  (2209أميرة حسان وفاطمة حسان )وأكدت دراسة      
الرزؽ، أدى إلى تغيرات في سموؾ الزوجات بشكؿ سمبي، واالنفتاح عمى العالـ بما 
يحمؿ مف تقاليد وعادات مختمفة عف قيمنا المجتمعية األصمية و تدىور الوضع 
اإلقتصادي والمعيشي وغياب األـ واألب والتفكؾ األسري وزيادة حجـ األسرة كؿ ذلؾ 

غير قادر عمى  الفردتنشئة غير سميمة واألمر الذي يجعؿ   األفراد ساىـ في  تنشئة
دارؾ خطورة ظاىرة التحرش الجنسي  .التمييز بيف السموؾ السوي والسموؾ غير السوي وا 

لمزوجات المستوي االجتماعي االقتصادي : العالقة االرتباطية بين بعض متغيرات ثانيا
 ه.بأبعاد والتوافق مع الزوج عينة البحث
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 لمزوجات( معامالت ارتباط بيرسون بين بعض متغيرات المستوي االجتماعي االقتصادي 02ول )جد
 بأبعاده والتوافق مع الزوجعينة البحث 

التوافق  المتغيرات
 اإلجتماعى

التوافق 
 المعرفى

التوافق 
العاطفى 
 والجنسى

التوافق 
 النفسى

اجمالى التوافق 
 مع الزوج

 -0.021- -0.004- -0.043- 0.022 -0.016- عدد أفراد األسرة

 -0.034- -0.038- -0.012- -0.051- -0.019- مستوى تعميم الزوج

 *0.104 0.010 *0.109 **0.142 **0.134 مستوى تعميم الزوجة

 -0.047- -0.018- 0.030 -0.018- -0.027- سن الزوج

 0.034 0.004 0.025 0.009 0.057 سن الزوجة

 *0.132 **0.153 **0.157 0.049 0.056 مدة الزواج

 (  2.20**دال عند مستوي داللة )      ( 2.22*دال عند مستوي داللة )

 ( ما يمى :02يتضح من جدول )

عدد أفراد األسرة وكؿ مف التوافؽ عدـ وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا  -
اجمالى  اإلجتماعى ، التوافؽ المعرفى ، التوافؽ العاطفى والجنسى ، التوافؽ النفسى ،

، -0.016-التوافؽ مع الزوج اإللكترونى حيث بمغت قيـ معامبلت اإلرتباط )
( عمى التوالى وجميعيا قيـ غير -0.021-،   -0.004-، -0.043-، 0.022

 دالة إحصائيا .

كما أكدت تمؾ النتائج أيضا الى عدـ وجود عبلقة ارتباطية بيف مستوى تعميـ  -
، التوافؽ المعرفى ، التوافؽ العاطفى والجنسى ، الزوج وكؿ مف التوافؽ اإلجتماعى 

التوافؽ النفسى ، اجمالى التوافؽ مع الزوج اإللكترونى حيث بمغت قيـ معامبلت 
( عمى -0.034-،   -0.038-، -0.012--0.051-، -0.019--اإلرتباط )

 التوالى وجميعيا قيـ غير دالة إحصائيا .
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بلقة ارتباطية بيف مستوى تعميـ وأشارت النتائج الجدولية الى عدـ وجود ع -
( وىى  010.الزوجة وتوافقيا النفسى مع زوجيا حيث بمغت قيمة معامؿ اإلرتباط )

قيمة غير دالة إحصائيا. فى حيف أنو توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف 
طفى مستوى تعميـ الزوجة وكؿ مف التوافؽ اإلجتماعى ، التوافؽ المعرفى ، التوافؽ العا

،  **0.134والجنسى ، اجمالى التوافؽ مع الزوج حيث بمغت قيـ اإلرتباط )
( عمى التوالى وجميعيا قيـ دالة إحصائيا عند  *0.104،  *0.109،  **0.142
ىذه العبلقة الى أنو بارتفاع المستوى  وتفسر الباحثة، 2.22، 2.20 مستوى داللة

الذى يجعميا تبحث عف األسباب التى  التعميمى لمزوجة تتسع مداركيا وأفاقيا األمر
ستقرار أسرتيا والتى أوليا ىى توافقيا مع زوجيا .  تؤدى الى تماسؾ وا 

كما أكدت النتائج عدـ وجود عبلقة ارتباطية بيف سف الزوج وكؿ مف التوافؽ  -
اإلجتماعى ، التوافؽ المعرفى ، التوافؽ العاطفى والجنسى ، التوافؽ النفسى ، اجمالى 

-،   0.027-مع الزوج اإللكترونى حيث بمغت قيـ معامبلت اإلرتباط )التوافؽ 
( عمى التوالى وجميعيا قيـ غير دالة إحصائيا -047.-، 018.-،  030.، -018.

. 

( عدـ وجود عبلقة ارتباطية بيف سف الزوجة  12وتبيف مف نتائج جدوؿ )  -
طفى والجنسى ، التوافؽ وكؿ مف التوافؽ اإلجتماعى ، التوافؽ المعرفى ، التوافؽ العا

 ، 0.057النفسى ، اجمالى التوافؽ مع الزوج حيث بمغت قيـ معامبلت اإلرتباط )
( عمى التوالى وجميعيا قيـ غير دالة  0.034،   0.004-،0.025، 009.

 إحصائيا .

كما أشارت تمؾ النتائج الى عدـ وجود عبلقة ارتباطية بيف مستوى مدة الزواج  -
جتماعى ، التوافؽ المعرفى حيث بمغت قيـ معامبلت اإلرتباط وكؿ مف التوافؽ اإل

( وجميعيا قيـ غير دالة إحصائيا ، فى حيف أنو توجد عبلقة 0.049،  0.056)
ارتباطية موجبة بيف مدة الزواج وكؿ مف التوافؽ العاطفى والجنسى ، التوافؽ النفسى ، 

،  **0.153، **0.157اجمالى التوافؽ مع الزوج حيث بمغت قيـ اإلرتباط )
 2.22، 2.20 ( عمى التوالى وجميعيا قيـ دالة إحصائيا عند مستوى داللة *0.132

، بمعنى أنو كمما زادت مدة الزواج أدى ذلؾ الى زيادة توافؽ الزوجة عاطفيا وجنسيا 
الى أنو بتقدـ مدة الزواج تكوف الزوجة قد فيمت وعرفت  وىذا يرجعونفسيا مع زوجيا 
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مت عى تطوير نفسيا حتى تستطيع التوافؽ مع زوجيا كما أف زيادة طباع زوجيا وعم
 .مدة الزواج والعشرة تزيد مف حب الزوجة لزوجيا وحرصيا الدائـ عمى ارضائو

،  0.01وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند  مما سبؽ يتضح التالي:* 
الزوجات عينة  بيف بعض متغيرات المستوي االجتماعي االقتصادي ألسر 50.0

عدـ وجود عبلقة ارتباطية بيف بعض متغيرات بأبعاده و  والتوافؽ مع الزوج البحث 
بأبعاده . اإللكترونى الوعى بأساليب التحرش المستوى اإلقتصادى واإلجتماعى و 

 .جزئيا  الثانىوبالتالى تتحقؽ صحة الفرض 

  بأساليب   : توجد فروق ذات داللة إحصائية فى كل من الوعىالثالثالفرض
التحرش اإللكترونى بأبعاده الثالثة والتوافق مع الزوج بأبعاده األربعة وفقا لمحل 

 حضر(.–إقامة الزوجات عينة البحث ) ريف 

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض احصائيا تـ ايجاد قيمة )ت( لموقوؼ عمى داللة      
في الوعى بأساليب  فالريفيف والحضرييالفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة مف 

( ، 13ويوضح ذلؾ جدولى ) والتوافؽ مع الزوج بأبعاده بأبعاده اإللكترونى التحرش
(14:) 

الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى عينة البحث في  الزوجاتأوال: الفروق بين 
 بأبعاده
 لمكان السكنأبعاده وفقا بالوعى بأساليب التحرش اإللكترونى ( داللة الفروق بين الزوجات في 09جدول )

 البيان
 
 البعد

 ريف
 222ن = 

 حضر
الفروق بين  222ن = 

 مستوى الداللة قيمة ت المتوسطات
المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 غير دالة713. 0.218- 05407.- 2.80503 30.2362 2.69890 30.1821 المعمومات
 غير دالة163. 0.025- 00655.- 2.67314 30.1759 2.97749 30.1693 اتاالتجاى

 غير دالة624. 0.179 07154. 4.44863 38.6281 4.38521 38.6997 الممارسات
إجمالى الوعى بأساليب 

 غير دالة796. 0.015 01092. 7.78813 99.0402 7.92132 99.0511 اإللكترونى التحرش

الزوجات الريفيات وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف  ـعد( 13يتضح مف جدوؿ )     
اإلتجاىات  –والحضريات قى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده ) المعمومات 
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-) Tاجمالى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى ( حيث بمغت قيـ  –الممارسات  –
وقد يرجع ( وىى قيـ غير دالة إحصائيا ، 0.015،  0.179 ،  0.025-،  0.218

سواء أكاف ذلؾ إلى االىتماـ في الفترات األخيرة بالعمؿ االجتماعي في المجتمع 
قضايا التحرش الجنسي وتقبميـ لمثؿ ىذا بواالىتماـ  المجتمع الحضرى أو الريفيى 

عمى  األفرادوحرص   النوع مف المشاكؿ، وزيادة التوعية مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ،
ريؽ حضور المحاضرات والندوات والبرامج الموجيو التي تمقي التوعية العامة عف ط

، حيث أكدت دراسة اإللكترونىمف التحرش أنفسيـ تيدؼ إلكسابيـ معمومات لحماية 
( أف مف األسباب الرئيسية لظيور التحرش الجنسي في 2009عبد الكريـ ياسيف)

عمى المواقع المجتمع انتشار وسائؿ اإلعبلـ المسموعة واألفبلـ اإلباحية والدخوؿ 
 .اإلباحية عمى شبكات اإلنترنت ونشر العري وعوامؿ اإلثارة

، جيياف المعبى (  2014)حمد مزينب كؿ مف  دراسةوتختمؼ ىذه النتائج مع 
( حيث أثبتت وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الريفيات والحضريات فى 433: 2020)

الحضريات عند مستوى  مستوى الوعى بالتحرش اإللكترونى وممارساتو وذلؾ لصالح
 حيث أف المتوسطات األعمى جاءت لصالح الحضريات. 0.01داللة 
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 مع الزوج بأبعاده مستوى التوافقعينة البحث في  الزوجاتثانيًا: الفروق بين 
لمكان وفقا  التوافق مع الزوج بأبعادهعينة البحث في  الزوجات( داللة الفروق بين 02جدول )

 السكن
 البياف
 
 البعد

 ريؼ
 272ف = 

 حضر
الفروؽ بيف  240ف = 

 المتوسطات
 قيمة ت

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابى
اإلنحراؼ 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراؼ 
 المعيارى

 627. 23469. 3.97974 22.8995 4.21626 23.1342 التوافؽ اإلجتماعى
غير 644.
 دالة

 710. 20415. 3.22974 20.3518 3.13544 20.5559 التوافؽ المعرفى
.872 
 غير دالة

التوافؽ العاطفى 
 والجنسى

14.9265 3.71126 14.3417 3.68916 .58481 1.742 
غير 778.
 دالة

 3.04582 15.1759 3.13516 15.0639 التوافؽ النفسى
-

.11198 
-.398 

غير 689.
 دالة

اجمالى التوافؽ مع 
 الزوج

73.6805 11.76207 72.7688 11.55255 .91167 .861 
غير 966.
 دالة

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف   14توضح النتائج الجدولية لجدوؿ )      
الزوجات الريفيات والحضريات فى توافقيـ مع أزواجيـ بأبعاده ) التوافؽ اإلجتماعى ، 
 التوافؽ المعرفى ، التوافؽ العاطفى والجنسى ، التوافؽ النفسى ، اجمالى التوافؽ مع

( عمى  627  ،.710 ،1.742   ،-.398  ،.861.) Tالزوج ( حيث بمغت قيـ 
التوالى وىى قيـ غير دالة إحصائيا ، وتعزى الباحثة عدـ االختبلؼ بيف الريفيات 
والحضريات فى التوافؽ الزواحى ألف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التى المؤثرة عمى 

جيف: فاستقرار األسرة التي إنحدر منيا التنشئة األسرية لمزو  التوافؽ مع الزوج منيا
عمر الزوجيف وتقاربيما ومدى ،  الزوجاف لو ارتباط وثيؽ يؤثر غالًبا عمى التوافؽ بينيما

سنة لمزوج  21النضوج والرشد في شخصيتيما.فقد و جد أف حاالت الزواج المبكر 
ؾ الزوجيف لمحياة إدرا، لمزوجة، أبانػت عػف حػاالت الطػبلؽ والتوتر وسوء التفاىـ  18و
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حسف االختيار قبؿ الزواج ،  األسرة وجديتيما وقدرتيما عمى تحمؿ المسؤوليات
 .والوضوح في التعرؼ عمى بعضيما

 ( أف ىناؾ مجموعة مف 2015:37وقد أكدت أسماء ابراىيـ )العوامؿ الخارجية 
ما أىؿ : عبلقة الزوجيف باألقرباء ال سي التى تؤثر عمى التوافؽ بيف الزوجيف منيا

النظاـ االجتماعي ، الزوجة وأىؿ الزوج، ومدى استقبلليتيما في إدارة شؤونيما األسرية 
ظروؼ العمؿ وطبيعتو لكبل ،  اإلعبلـ وأثره عمى عبلقتيما،  السائد والنظـ السياسية

 الزوجيف أثره عمى عبلقتيما
الريفيات مما سبؽ نستنتج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف كؿ مف الحضرييات و *

فى كؿ مف الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده والتوافؽ مع الزوج بأبعاده مما 
 يوضح عدـ تحقؽ صحة الفرض الثالث.

 : توجد فروق ذات داللة إحصائية فى كل من الوعى   -الفرض الرابع
وفقا بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده الثالثة والتوافق مع الزوج بأبعاده األربعة 

 (.غير عامالت  –عامالت الزوجات عينة البحث )  لعمل

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض احصائيا تـ ايجاد قيمة )ت( لموقوؼ عمى 
في  العامبلت وغير العامبلتداللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة مف 

يوضح ذلؾ و  والتوافؽ مع الزوج بأبعاده بأبعاده اإللكترونى الوعى بأساليب التحرش
 (:16( ، )15جدولى )

الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى عينة البحث في  الزوجاتأوال: الفروق بين 
 بأبعاده
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لعمل بأبعاده وفقا الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى ( داللة الفروق بين الزوجات في 02جدول )
 الزوجة

 البياف
 
 البعد

 تعمؿ
 ف = 

 ال تعمؿ
الفروؽ بيف  ف = 

مستوى  قيمة ت طاتالمتوس
المتوسط  الداللة

 الحسابى
اإلنحراؼ 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراؼ 
 المعيارى

 0.01 2.435 1.02088 2.68501 30.1958 2.84079 31.2167 المعمومات
 0.001 3.024 1.07657 2.81785 30.1222 2.88704 31.1988 االتجاىات
 0.001 3.675 1.613 4.53854 37.0032 4.33793 38.6145 الممارسات

إجمالى الوعى 
 بأساليب التحرش
 0.001 3.989 3.6938 7.72507 97.3167 8.13041 101.0090 اإللكترونى

( عف وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف العامبلت وغير   15أسفرت نتائج جدوؿ )       
 3.989(  Tة ) العامبلت فى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى ككؿ حيث بمغت قيم

وبدراسة درجات المتوسطات تبيف أف  0.001وىى قيمة دالة عند مستوى داللة معنوية 
( عف الزوجات الغير عامبلت 101.0090اتجاه الفروؽ لصالح العامبلت )

(99.1167.) 
  كما أشارت نتائج جدوؿ )  ( وجود فروؽ دالة احصائيا بيف الزوجات

ث فى معرفة ماىية التحرش اإللكترونى وأساليبو العامبلت وغير العامبلت عينة البح
وىى قيمة دالة عند مستوى  3.435(  Tالمتعددة وكيفية الوقاية منو حيث بمغت قيمة ) 

وبدراسة درجات المتوسطات تبيف أف اتجاه الفروؽ لصالح  0.01داللة معنوية 
امبلت ( ، أى أف الع30.1958( عف الزوجات الغير عامبلت ) 31.2167العامبلت )

يتفوقف عمى الغير عامبلت فى الوعى باألساليب المتعددة لمتحرش اإللكترونى وطرؽ 
الوقاية منو وأيضا كيؼ يمكف ليف التغمب عمى ىذه الجريمة اإلجتماعية التى تحدث فى 

 حؽ المرأة.
  فى حيف أوضحت النتائج الجدولية وجود فروؽ دالة احصائيا بيف الزوجاف

ت فى اتجاىاتيـ نحو الوقاية مف التحرش اإللكترونى ومعاقبة العامبلت وغير العامبل
وىى قيمة دالة 3.024(  Tالمتحرش لمحد مف ىذه الظاىرة الخطيرة حيث بمغت قيمة ) 

وبدراسة درجات المتوسطات تبيف أف اتجاه الفروؽ  0.001عند مستوى داللة معنوية 
 (.30.1222( عف الزوجات الغير عامبلت ) 31.1988لصالح العامبلت )
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 العامبلت وغير  ود فروؽ دالة احصائيا بيف الزوجاتبينما أكدت تمؾ النتائج وج
العامبلت فى تعرضيـ لؤلنواع المختمفة لمتحرش اإللكترونى وممارستيـ المختمفة لموقاية 

وىى قيمة دالة  3.675(  Tمنو وأيضا مواجيتو بالطرؽ الصحيحة حيث بمغت قيمة ) 
وبدراسة درجات المتوسطات تبيف أف اتجاه الفروؽ  0.001ية عند مستوى داللة معنو 

 (.37.0032( عف الزوجات الغير عامبلت )38.6145لصالح العامبلت )
  المراة اليـو وعمى الرغـ مف كؿ المراتب والمراكز والدرجات ويرجع ذلؾ الى أف

مضايقات العممية التي وصمت الييا إال انيا ال تزاؿ تعاني العديد مف المشكبلت وال
والضغوطات النفسية والبدنية، التي تواجييا في سوؽ العمؿ، وىي ضريبة تدفعيا المراة 

إللكترونى ثمف فعاليتيا وكفاءتيا وحاجتيا. ومف أبرز ىذه الظواىر ىي ظاىرة التحرش ا
بالمراة أثناء تأديتيا وقياميا بعمميا، وىذه الظاىرة ىي سموؾ غير أخبلقي  والجنسى

وشكؿ مف أشكاؿ القير الذي يمارس ضدىا ولو مضاعفات اجتماعية ونفسية 
األمر الذى يجعميا تبحث بكافة الطرؽ والوسائؿ كيؼ يمكف أف تحمى نفسيا مف  خطيرة

 (.82:  2019يتو ) نبيؿ نزيو ، ىذا الشبح الذى يطاردىا دوف أف تراه أو تعرؼ ىو 
 مع الزوج بأبعاده مستوى التوافقعينة البحث في  الزوجاتثانيًا: الفروق بين 

 لعمل الزوجة.وفقا  التوافق مع الزوج بأبعادهعينة البحث في  الزوجات( داللة الفروق بين 02جدول )
 البياف
 
 البعد

 تعمؿ
 ف = 

 ال تعمؿ
الفروؽ بيف  ف = 

 المتوسطات
 ة تقيم

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابى
اإلنحراؼ 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراؼ 
 المعيارى

التوافؽ 
 اإلجتماعى 

23.3500 4.22215 21.363 4.06590 1.987 2.998 
0.001 

 0.001 7.321 3.542 3.09521 17.0913 3.30887 20.6333 التوافؽ المعرفى
التوافؽ العاطفى 

 7.880 3.890 3.69194 11.060 3.74057 14.9500 والجنسى
0.001 

 0.001 6.776 2.694 3.01184 12.9227 3.19790 15.6167 التوافؽ النفسى
اجمالى التوافؽ 

 مع الزوج
74.5500 11.95722 62.827 11.48784 12.113 6.498 

0.001 
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  ( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  16توضح النتائج الجدولية لجدوؿ ) 
الزوجات العامبلت وغير العامبلت فى توافقيـ مع أزواجيـ بأبعاده حيث بمغت قيمة ) 

T  )6.498  وبدراسة درجات  0.001وىى قيمة دالة عند مستوى داللة معنوية
( عف الزوجات الغير 74.5500المتوسطات تبيف أف اتجاه الفروؽ لصالح العامبلت )

ث مع دراسة كؿ مف خولة السعايدة ( ، وتتفؽ نتائج ىذا البح67.827عامبلت )
:  2014( ، وعمى عمى ) 87: 2015( ، السيد الحسيف ) 101:  2018وآخروف ) 

( حيث أكدت تمؾ الدراسات وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف السيدات العامبلت 121
 لصالح العامبلت.  0.001وغير العامبلت فى توافقيـ الزواجى وذلؾ عند مستوى داللة 

 ( وجود فروؽ دالة احصائيا بيف الزوجات   16نتائج جدوؿ ) كما أشارت
(  Tالعامبلت وغير العامبلت عينة البحث فى توافقيـ اإلجتماعى حيث بمغت قيمة ) 

وبدراسة درجات المتوسطات  0.001وىى قيمة دالة عند مستوى داللة معنوية  2.998
ات الغير عامبلت ( عف الزوج23.3500تبيف أف اتجاه الفروؽ لصالح العامبلت )

( ، أى أف العامبلت يتفوقف عمى الغير عامبلت فى توافقيـ اإلجتماعى مع 21.363)
أزواجيف ومف حوليف والمحيطات بيف وتتفؽ نتائج ىذا البحث مع دراسة دالؿ سامى ) 

لصالح  0.05( والتى أكدت وجود فروؽ دالة احصائيا عند مستوى معنوية 2019
 جتماعى وتحقيؽ ذاتيـ .العامبلت فى توافقيـ اال

  فى حيف أوضحت النتائج الجدولية وجود فروؽ دالة احصائيا بيف الزوجاف
(  Tالعامبلت وغير العامبلت فى توافقيـ المعرفى مع أزواجيـ حيث بمغت قيمة ) 

وبدراسة درجات المتوسطات  0.001وىى قيمة دالة عند مستوى داللة معنوية 7.321
( عف الزوجات الغير عامبلت  20.6333لح العامبلت )تبيف أف اتجاه الفروؽ لصا

(17.0913.) 
  بينما أكدت تمؾ النتائج وجود فروؽ دالة احصائيا بيف الزوجاف العامبلت وغير

وىى قيمة دالة  7.880(  Tحيث بمغت قيمة ) التوافؽ العاطفى والجنسى العامبلت فى 
ات تبيف أف اتجاه الفروؽ وبدراسة درجات المتوسط 0.001عند مستوى داللة معنوية 

 (.11.060( عف الزوجات الغير عامبلت ) 14.9500لصالح العامبلت )
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  بينما أكدت تمؾ النتائج وجود فروؽ دالة احصائيا بيف الزوجاف العامبلت وغير
وىى قيمة دالة  6.776(  Tحيث بمغت قيمة ) التوافؽ العاطفى والجنسى العامبلت فى 

وبدراسة درجات المتوسطات تبيف أف اتجاه الفروؽ  0.001عند مستوى داللة معنوية 
 (.12.9227( عف الزوجات الغير عامبلت )15.6167لصالح العامبلت )

مما سبؽ نستنتج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف كؿ مف العامبلت وغير العامبلت  *
ه وذلؾ فى كؿ مف الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده والتوافؽ مع الزوج بأبعاد

 .مما يوضح تحقؽ صحة الفرض الرابع0.001عند مستوى داللة 

  : توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الزوجات عينة الفرض الخامس
البحث فى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده الثالثة والتوافق مع الزوج 

 بأبعاده األربعة وفقا إلقامة الزوج.

حصائيا تـ ايجاد قيمة )ت( لموقوؼ عمى داللة الفروؽ ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض ا
في  المقيمى أزواجيف داخؿ الببلد ، خارج الببلدبيف متوسطات درجات أفراد العينة مف 

ويوضح ذلؾ  والتوافؽ مع الزوج بأبعاده بأبعاده اإللكترونى الوعى بأساليب التحرش
 (:18( ، )17جدولى )

الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى حث في عينة الب الزوجاتأوال: الفروق بين 
 بأبعاده
 إلقامة الزوجبأبعاده وفقا الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى في  الزوجات( داللة الفروق بين 02جدول )
 البيان
 
 البعد

 خارج البالد
 22ن= 

 داخل البالد
الفروق بين  222ن = 

مستوى  قيمة ت المتوسطات
المتوسط  الداللة

 الحسابى
اإلنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 0.013 49733.- 2.64459 30.4343 2.82399 29.9370 المعمومات
 غير دال
0.911 

 0.861 0.235 28976.- 2.89008 30.3066 2.82390 30.0168 االتجاىات
 غير دال

ر دالغي 0.030 29761.- 4.33409 38.8102 4.49071 38.5126 الممارسات  
0.861 

إجمالى الوعى بأساليب 
 غير دال 0.093 1.559- 7.84179 99.5511 7.86200 98.4664 التحرش

0.761 
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 ( 17يتضح مف جدوؿ )الزوجات عينة وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف  عدـ
البحث تبعا إلقامة الزوج سواء أكانت ) داخؿ الببلد أو خارج الببلد( قى الوعى 

 –الممارسات  –اإلتجاىات  –لكترونى بأبعاده ) المعمومات بأساليب التحرش اإل
 T (0.013   ،0.235اجمالى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى ( حيث بمغت قيـ 

( عمى التوالى وىى قيـ غير دالة إحصائيا ، وقد يرجع ذلؾ الى 0.093 ،  0.030، 
عف أي مدينة أخرى،  جميورية مصر العربية تختمؼالحياة اليومية لمنساء في أف : 

فالعاصمة المصرية ثاني أخطر مدف العالـ لمنساء بسبب انتشار التحّرش الذي يطاؿ 
٪ مف النساء المصريات. ولكف ٩٩، ٢٤١٣بحسب دراسة لؤلمـ المتحدة أجريت عاـ 

، شيدت تنامي في دور مواقع التواصؿ 2020األعواـ األخيرة وخاصة عاـ 
في التصدي لظاىرة التحرش الجنسي، مف خبلؿ فضح االجتماعي والمبادرات النسوية 

 عدد مف الشخصيات العامة وغير العامة مف مرتكبي التحرش الجنسي ضد النساء
وبالتالى فاف عدـ وجود الزوج أو استمراره معالزوجة ليس عامؿ أساسيا حيث أف 
التعرضيف لمتحرش سيدات مف مختمؼ األعمار والفئات وكؿ منيـ تسعى الى تنمية 

 (.135: 2018وعييا نحو ىذه الظاىرة وكيفية الوقاية منو ) ياسميف ابراىيـ ، 
  اف التحرش اإللكتروني ظاىرة عالمية في جميع أنحاء العالـ وال شؾ اف كما

الضرر النفسي الذي تحدثو مساوئ في كثيرة مف األحياف لمضرر النفسي لمتحرش 
ر اسوأ ألف شعور الجاني انو الجسدي عمي الضحية وفي بعض األحياف يكوف التأثي

مختبئ وراء جيازه سواء تميفوف أو كمبيوتر أو أي وسيط إلكتروني يدفعو لمتجرأ بألفاظ 
وأفعاؿ قد ال يتجرأ نفس الشخص عمي فعميا في الحقيقة ويكوف أكثر عدوانية وشراسة 

 .عما إذا كاف في مكاف عاـ
  وتختمؼ نتائج ىذا البحث مع دراسة

P,Valkenburg,andothers(2012;56)  والتى أكدت وجود فروؽ دالة إحصائيا
فى الوعى بالتحرش وأساليبو المتعددة لصالح الزوجات الدائمات اإلقامة مع أزواجيف 

كما أشارت التحميبلت الخاصة بيذه الدراسة أف  0.001وذلؾ عند مستوى داللة 
قة بثبلث أنواع اإلنخراط فى سموكيات جنسية خطيرة عبر اإلنترنت ىو عمى صمة وثي
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مف الخبرات السمبية عمى اإلنترنت وىى : التماس الجنسى عبر اإلنترنت ، والتحرش 
 واالبتزاز عبر اإلنترنت.

 التوافق مع الزوج بأبعاده مستوىعينة البحث في  الزوجاتثانيًا: الفروق بين 
إلقامة وفقا  ادهالتوافق مع الزوج بأبععينة البحث في  الزوجات( داللة الفروق بين 01جدول )

 الزوج
 البياف
 
 البعد

 خارج الببلد
 66ف= 

 داخؿ الببلد
الفروؽ بيف  446ف = 

 قيمة ت المتوسطات
مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابى
اإلنحراؼ 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراؼ 
 المعيارى

التوافؽ 
 4.25193 23.0949 3.97881 22.9832 اإلجتماعى 

-
.11170 1.061 

.303 
 غير داؿ

 3.36051 20.6131 2.93655 20.3193 التوافؽ المعرفى
-

.29381 2.748 
غير 098.
 داؿ

التوافؽ العاطفى 
 3.75240 14.7737 3.66673 14.6134 والجنسى

-
.16028 0.015 

.903 
 غير داؿ

- 3.29671 15.2336 2.85268 14.9622 التوافؽ النفسى
.27139 

4.934 
داؿ 027.
عند 
0.05 

ى التوافؽ اجمال
 مع الزوج

72.8782 10.82649 73.7153 12.37713 
-

.83718 
1.773. 

.184 
 غير داؿ

   ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  18توضح النتائج الجدولية لجدوؿ )
بيف الزوجات عينة البحث تبعا لمحؿ إقامة الزوج ) خارج الببلد ، داخؿ الببلد(  فى 

التوافؽ اإلجتماعى ، التوافؽ المعرفى ، التوافؽ العاطفى  توافقيـ مع أزواجيـ بأبعاده )
،  T (1.061 ،2.748،0.015والجنسى ، اجمالى التوافؽ مع الزوج ( حيث بمغت قيـ 

 والى وىى قيـ غير دالة إحصائيا.( عمى الت .184.
   فى حيف أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائيا بيف الزوجات عينة البحث تبعا

اجيف فى توافقيـ النفسى لصالح الزوجات المتواجد أزواجيف معيف لمحؿ إقامة أزو 
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( وىى قيمة دالة إحصائيا عند 4.934) Tبصفة دائمة داخؿ الببلد حيث بمغت قيمة 
، وىذا يوضح أىمية وجود الزوج بجانب زوجتو حيث يمثؿ األمف  0.05مستوى داللة 

 ـ النفسى لزوجتو.واألماف والسند الحقيقى ليا والذى يعتبر بمثابة الداع
  تواجو الزوجة جميع العقبات والمشاكؿ في مراحؿ مختمفة مف حياتيا لوحدىا

خبلؿ سفر الزوج. خصوصًا فيما يتعمؽ باألطفاؿ ومشاكميـ ومتطمباتيـ. األمر الذي 
يجعميا تشعر مع مرور الوقت بأنيا وحيدة وأف بإمكانيا البقاء لوحدىا دوف الزوج لتكممة 

مف أكثر تداعيات (، ونجد أف 90: 2002بمفردىا) حناف مدبولى ، يا حياتيا مع أسرت
وآثار سفر الزوج عمى الزوجة أيضًا ىو بعض الشكوؾ التي تراودىا في بعض األحياف 
حوؿ حياتو الخاصة، خصوصًا كونو يعيش لوحده بعيدًا عنيا ويبقى لفترة طويمة في 

والشكوؾ حوؿ طبيعة حياتو ومدى  الغربة. األمر الذي يدفع المرأة لئلصابة بالغيرة
مما يؤثر تأثيرا سمبيا عمى توافقيا النفسى مع زوجيا )  إخبلصو ليا رغـ مرور السنوات

 (.212: 2006وساـ حموى ، 
فى كؿ  عينة البحث الزوجاتمما سبؽ نستنتج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف *

تبعا لمحؿ ؽ مع الزوج بأبعاده مف الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده والتواف
مما يوضح عدـ تحقؽ صحة الفرض خارج الببلد (  –إقامة الزوج ) داخؿ الببلد 

 الخامس.
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الزوجات عينة البحث السادسالفرض :

تبعا لطريقة فى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده والتوافق مع الزوج بأبعاده 
 .بإسم مستعار( –ل الزوجة عمى مواقع التواصل اإلجتماعى ) بإسمى دخو

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض احصائيا تـ ايجاد قيمة )ت( لموقوؼ عمى داللة      
في بأساليب التحرش  الزوجاتالفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة مف 

لزوجة عمى مواقع التواصؿ تبعا لطريقة دخوؿ ابأبعاده اإللكترونى والتوافؽ مع الزوج 
 (:20( ، )19ويوضح ذلؾ جدولى )اإلجتماعى 

 اإللكترونى عينة البحث في الوعى بأساليب التحرش الزوجاتأوال: الفروق بين 
 بأبعاده



 

 1777 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

العامالت وغير العامالت في الوعى بأساليب التحرش  الزوجاتداللة الفروق بين  (03جدول )
 بأبعادهاإللكترونى 

 البياف
 
 البعد

 بإسمى
 152ف = 

 بإسـ مستعار
الفروؽ  360ف = 

بيف 
المتوسطا
 ت

 قيمة ت
مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابى
اإلنحراؼ 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحرا
ؼ 

 المعيارى

30.145 المعمومات
5 

2.79
7 

30.5190 2.374 -
.37349 

 غير داؿ -1.115-
0.099 

 االتجاىات
30.235

6 
2.78

1 
29.8228 3.257 .41278 1.180 

 غير داؿ
0.093 

 الممارسات
38.688

2 
4.36

8 
38.5823 4.634 .10594 0.475 

 غير داؿ
0.196 

إجمالى الوعى بأساليب 
 اإللكترونى التحرش

99.069
3 

7.83
0 

98.9241 8.082 .14523 0.528 
 غير داؿ 
0.151 

 ( 19( يتضح مف جدوؿ )19يتضح مف جدوؿ )وجود فروؽ دالة  عدـ
الزوجات عينة البحث وفقا لطريقة الدخوؿ عمى مواقع التواصؿ بيف إحصائيًا 

اإلجتماعى سواء أكانت بأسمائيـ أو باسـ مستعار قى الوعى بأساليب التحرش 
اجمالى الوعى بأساليب  –الممارسات  –اإلتجاىات  –اإللكترونى بأبعاده ) المعمومات 

T (0.099 ،0.093  ، 0.196  ،0.151  )التحرش اإللكترونى ( حيث بمغت قيـ 
وىى قيـ غير دالة إحصائيا ، وترجع الباحثة ذلؾ الى أف : التحرش اإللكترونى كمفيـو 
متضمف األساليب المختمفة التى تحدث مف خبلليا أصبح واضح بالنسبة لمزوجات 
والفتيات وأصبحف عمى وعى كامؿ بيذه الظاىرة الخطيرة والمشكبلت التى قد تنجـ عنيا 

دييف الوعى بالطرؽ المختمفة لموقاية منو والتغمب عميو اذا حدث بالفعؿ. كما أصبح ل
( ، ونبيؿ 10: 2015وقد اختمفت تمؾ النتائج مع نتائج دراسة كؿ مف ىمت السقا )

( حيث أكدت تمؾ الدراسات وجود فروؽ دالة إحصائيا فى الوعى بأساليب 2019نزيو ) 
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ؿ مواقع التواصؿ اإلجتماعى بأسـ مستعار التحرش اإللكترونى لصالح الفتيات التى تدخ
وفسرت تمؾ الدراسات ىذه النتيجة الى أف دخوؿ البنات  0.05وذلؾ عند مستوى داللة 

بأسـ مستعار يرجع الى خوفيف الدائـ والمستمر مف التعرض لمتحرش اإللكترونى حيث 
ع لفئة أت ظيورىف بشخصياتيـ الحقيقية عمى مواقع التواصؿ اإلجتماعى يجعميف مطم

 كبيرة مف المتحرشيف.
  تعّد شبكة اإلنترنت بيئة خصبة النتشار التحرش الجنسي اإللكتروني، وذلؾ و

الرتباطيا بغياب اليوية التي تعّد مف أبرز المحفزات عمى انتشار ىذا النوع مف 
التحرش، الذي بدأ مع التطور التكنولوجي الذي أوجد أشكاال جديدة لمتحرش، وذلؾ مف 

قالو مف المجتمع الواقعي إلى المجتمع اإللكتروني، إذ أصبحت وسائؿ التواصؿ خبلؿ انت
ويعاني الكثير مف مستخدمي شبكات التواصؿ ،  اإللكترونية أرًضا خصبة لو

االجتماعي واألجيزة االلكترونية الموصولة بشبكة االنترنت مف تمقييـ المتكرر لمرسائؿ 
يقية أو بأسماء مستعارة ) محمد التونى ، سواء ظيروا بشخصياتيـ الحق غير البلئقة

2000 :43.) 
  :ومف أىـ الطرؽ المستخدمة لمتخفيؼ أو الحد مف التحرش اإللكترونى- 

فضح المتحرِّش عمى صفحات خاصة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، وذلؾ بنشر 
أسماء المتحرشيف وصورىـ ومحتوى الرسائؿ التي يرسميا ىؤالء، عمى صفحات 

استخداـ إعدادات تضمف تحقيؽ أعمى مستوى مف الخصوصية عمى ،  لذلؾمتخصصة 
شبكة االنترنت أو عمى األجيزة االلكترونية، وذلؾ بعدـ قبوؿ طمبات اإلضافة مف أي 
شخص غير معروؼ، وعدـ نشر الصور الشخصية أو أرقاـ اليواتؼ أو المعمومات 

ؾ عمى مواقع التواصؿ الشخصية في نطاؽ أوسع مف نطاؽ األصدقاء، سواء كاف ذل
جيد لمبريد االلكتروني ” فمتر“وضع نظاـ ،  االجتماعي، أو وسائؿ التراسؿ الفوري

،  ”Spam“يضمف تحوؿ الرسائؿ التي تحمؿ أسماء أو كممات غير مرغوبة إلى قائمة 
التقدـ بشكوى رسمية لمراكز الشرطة، فغالبية الدوؿ لدييا أجيزة أمنية خاصة بالجرائـ 

نية، مع أنو ال يوجد في جميع الدوؿ قوانيف خاصة بالتحرش االلكتروني، فضبل االلكترو 
عف التحرش الجنسي المباشر، واختبلؼ القوانيف بيف دولة وأخرى، إال أف وجود 
زعاج اآلخريف عف طريؽ االنترنت واألجيزة  عقوبات عمى الجرائـ االلكترونية وا 
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ات واألجيزة، والتعرؼ عمى ىويتيـ االلكترونية، يسمح بمبلحقة أصحاب ىذه الحساب
 .الحقيقية، وبالتالي تعرضيـ لممبلحقة القانوني

 التوافق مع الزوج بأبعاده مستوىعينة البحث في  الزوجاتثانيًا: الفروق بين 
تبعا لطريقة  التوافق مع الزوج بأبعادهعينة البحث في  الزوجات( داللة الفروق بين 22جدول )

 الدخول.

 البياف
 
 البعد

 بإسمى
 152ف = 

 بإسـ مستعار
الفروؽ بيف  360ف = 

 المتوسطات
 قيمة ت

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابى
اإلنحراؼ 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراؼ 
 المعيارى

التوافؽ 
 اإلجتماعى 

23.1270 4.16278 22.5823 3.89479 .54474 1.080 
غير 
 0 داؿ
.429 

 0.102 03964. 2.94282 20.4430 3.21387 20.4827 التوافؽ المعرفى
غير 
 داؿ

0.607 

التوافؽ العاطفى 
 والجنسى

14.7783 3.75423 14.2658 3.44818 .51247 1.129 
غير 
 داؿ

0.584 

 0.927 35154. 2.97458 14.8101 3.12053 15.1617 التوافؽ النفسى
غير 
 داؿ

0.318 

اجمالى التوافؽ 
 1.014 1.44839 10.19376 72.1013 11.92620 73.5497 مع الزوج

غير 
 داؿ

0.304 
   ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  20توضح النتائج الجدولية لجدوؿ )

بيف الزوجات عينة البحث وفقا لطريقة الدخوؿ عمى مواقع التواصؿ اإلجتماعى سواء 
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فؽ اإلجتماعى أكانت بأسمائيـ أو باسـ مستعار فى توافقيـ مع أزواجيـ بأبعاده ) التوا
، التوافؽ المعرفى ، التوافؽ العاطفى والجنسى ، التوافؽ النفسى ، اجمالى التوافؽ مع 

( عمى 0 .429 ،0.607،0.584  ،0.318  ،0.304) Tالزوج ( حيث بمغت قيـ 
 التوالى وىى قيـ غير دالة إحصائيا .

 ( 56:  2006وتؤكد وساـ حموى ) استخداـ شبكات التواصؿ أف إلى
 الزوجاتماعي وخاصة الفيس بوؾ مف قبؿ المتزوجيف لفترات طويمة خاصة عند اإلجت

زواج ، وكذلؾ يزيد مف األجتماعية ، وذلؾ في قمة التواصؿ بيف إلمما يزيد في العزلة ا
حدة المشاكؿ فيما بينيـ ، فقد أثبتت اإلحصائيات أف ما يقارب مف ثمث حاالت الطالؽ 

صائية نشرت مجمة ىذه اإلح الفيس بوؾ بياـ تـ ذكر اسـ 2011التي تمت عاـ 
 .كإحدى اسباب الوصوؿ لتمؾ النتيجة .بريطانية قانونية

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الزوجات عينة البحث مما سبؽ نستنتج *
وفقا لطريقة الدخوؿ عمى مواقع التواصؿ اإلجتماعى سواء أكانت بأسمائيـ أو باسـ 

بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده والتوافؽ مع الزوج  فى كؿ مف الوعىمستعار 
 بأبعاده مما يوضح عدـ تحقؽ صحة الفرض السادس.

  الفرض السابع: يوجد تباين دال إحصائيًا بين الزوجات عينة البحث فى
الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده الثالثة والتوافق مع الزوج بأبعاده األربعة 

 سن كل من رب وربة األسرة(. –عدد أفراد األسرة  –ن ) مدة الزواج تبعا لكل م

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض احصائيا تـ استخداـ أسموب تحميؿ التبايف في 
والتوافؽ مع بأبعاده  الوعى بأساليب التحرش اإللكترونىالستبياف  ANOVAاتجاه واحد 

لمعرفة داللة الفروؽ بيف  L.S.Dوتـ تطبيؽ اختبار  الزوج بأبعاده تبعا لمدة الزواج
 ( يوضحا ذلؾ:22)(، 21)المتوسطات، وجدولي 

 مدة الزواج 
الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى  أوال: الفروق بين الزوجات عينة البحث في

 بأبعاده
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لمزوجات عينة البحث فى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى ( تحميل التباين في اتجاه 20جدول )
 الزواجتبعا لمدة 

 البياف
 

 البعد   
مجموع  مصادر التبايف

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

 المعمومات
 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

19.167 3 6.389 
0.851 

 
0.466 
 غير داؿ

3811.708 508 7.503 
3830.875 511  

 االتجاىات
 تبيف المجموعا

 داخؿ المجموعات
 الكمى

18.408 3 6.136 
0.749 

 
0.523 
 8.194 508 4162.467 غير داؿ

4180.875 511  

 الممارسات
 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

51.778 3 17.259 
0.889 

 
0.447 
 19.423 508 9867.097 غير داؿ

9918.875 511  

إجمالى الوعى 
 شبأساليب التحر 
 اإللكترونى

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

67.556 3 22.519 
0.363 

 
0.780 
 62.046 508 31519.319 غير داؿ

31586.875 511  
( عدـ وجود تبايف داؿ احصائيًا بيف  21جدوؿ )ل *توضح النتائج الجدولية

لكترونى ككؿ الوعى بأساليب التحرش اإلمتوسطات درجات الزوجات عينة البحث 
إجمالى الوعى بأساليب التحرش  –الممارسات  –اإلتجاىات  –بمحاوره ) المعمومات 

 F  ) 0.851 ،0.749  ،0.889اإللكترونى( تبعا لمدة الزواج حيث بمغت قيـ 
أف وعى  A.lenhart(2007:80)( وىى قيـ غير دالة إحصائيا ، وقد أكد 0.363،

بأبعاده تعزى لعوامؿ عديدة ولكنيا ال تعزى لمدة  السيدات بأساليب التحرش اإللكترونى
الزواج حيث أكدت عمى أف مستخدمى اإلنترنت مف السيدات ىف ىدؼ لمتحرش 

 اإللكترونى بأساليبو المتعددة .
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 التوافق مع الزوج بأبعادهعينة البحث في  الزوجاتثانيًا: الفروق بين 
بأبعاده تبعًا  التوافق مع الزوجينة البحث في ( تحميل التباين في اتجاه واحد لمزوجات ع22جدول )

 لمدة الزواج.
 البياف
 

 البعد   
مجموع  مصادر التبايف

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

 التوافؽ اإلجتماعى 
 بيف المجموعات

داخؿ 
 المجموعات
 الكمى

57.459 3 19.153 1.127 
 

0.338 
 16.991 508 8631.595 غير داؿ

8689.055 511  

 التوافؽ المعرفى
 بيف المجموعات

داخؿ 
 المجموعات
 الكمى

14.081 3 4.694 0.465 
 

0.707 
 10.086 508 5123.638 غير داؿ

5137.719 511  

التوافؽ العاطفى 
 والجنسى

 بيف المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

69.223 3 23.074 1.683 
 

0.170 
 13.710 508 6964.457 غير داؿ

7033.680 511  

 التوافؽ النفسى
 بيف المجموعات

داخؿ 
 المجموعات
 الكمى

14.916 3 4.972 0.516 
 

0.671 
 9.626 508 4890.176 غير داؿ

4905.092 511  

اجمالى التوافؽ مع 
 الزوج

 بيف المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

424.181 3 141.394 
1.037 

 

0.376 
غير  
 داؿ

69266.348 508 136.351 
69690.529 511  

( عدـ وجود تبايف داؿ إحصائيا بيف   22*يتضح مف نتائج جدوؿ )  
التوافؽ ، التوافؽ اإلجتماعى الزوجات عينة البحث فى التوافؽ مع الزوج بأبعاده )

(  اجمالى التوافؽ مع الزوج،  النفسى التوافؽ،  التوافؽ العاطفى والجنسى،  المعرفى
،  F     (1.127  ،0.465  ،1.683  ،0.516تبعا لمدة الزواج حيث بمغت قيـ 

( عمى التوالى وىى قيـ غير دالة معنويا ، وتختمؼ ىذه النتائج مع دراسة وليد 1.037
 تعزى حصائيةا داللة ذات ؽ فرو  وجود حيث أشارت الى  -:  (2009) الشيري
، فى حيف اتفقت تمؾ النتائج مع دراسة دالؿ   الزواج ومدة األطفاؿ، وعدد تالمتغير 

( والتى أكدت عدـ وجود تبايف داؿ احصائيا فى التوافؽ مع الزوج تبعا 2019سامى ) 
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في تحقيؽ العديد يساعد الزواج الناجح الزوجيف لمتغير مدة الزواج ، وتؤكد الباحثة أف 
الزواج الفاشؿ  ت الحياة االجتماعية والعممية، بينماوالنجاحات في مجاال مف األىداؼ

يعّرض الزوجيف لمشكبلت وصعوبات قد ال يستطيعوف مواجيتيا، مما ينمي لدييـ 
، ويظير مدى التوافؽ بيف الزوجيف مف بداية فترة الزواج  الشعور بالنقص وعدـ الكفاءة

 وال يحتاج الى سنوات تساعدىـ عمى دعـ حياتيـ .
  األسرةعدد أفراد 

الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى  أوال: الفروق بين الزوجات عينة البحث في
 بأبعاده
لمزوجات عينة البحث فى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى ( تحميل التباين في اتجاه 29)جدول 

 تبعا لعدد أفراد األسرة
 البياف
 

 البعد   
مجموع  مصادر التبايف

 المربعات
درجات 
 الحرية

توسط م
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

 المعمومات
 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

8.930 2 2.977 
0.396 

 
0.756 

 
3821.945 509 7.524 
3830.875 511  

 االتجاىات
 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

5.667 2 1.889 
0.230 

 
0.876 

 
4175.208 509 8.219 
4180.875 511  

 الممارسات
 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

94.044 2 31.348 
1.621 

 
0.184 

 
9824.831 509 19.340 
9918.875 511  

إجمالى الوعى 
 بأساليب التحرش

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

186.312 2 62.104 
1.005 0.390 31400.563 509 61.812 

31586.875 511  
( عدـ وجود تبايف داؿ احصائيًا بيف 23توضح النتائج الجدولية لجدوؿ ) 

متوسطات درجات الزوجات عينة البحث الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى ككؿ 
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إجمالى الوعى بأساليب التحرش  –الممارسات  –اإلتجاىات  –بمحاوره ) المعمومات 
،  F   (0.396   ،0.230 حيث بمغت قيـ راد األسرة لعدد أفاإللكترونى( تبعا 

( وىى قيـ غير دالة إحصائيا ، وتختمؼ ىذه النتائج مع نتائج  1.005،  1.621
وجود تبايف داؿ احصائيا فى الوعى بأساليب التحرش ( 2009عبلء المجالي)دراسة 

ف ) وأوضحت دراسة أميرة حساف وفاطمة حسا بمحاوره لصالح األسر صغيرة العدد
بيف الزوجات عينة البحث فى  0.01تبايف داؿ إحصائيًا عند أنو يوجد  ( 2013

أفراد  8الوعى بأساليب التحرش تبعا لعدد أفراد األسرة لصالح األسر كبيرة الحجـ )
 .فأكثر(

 التوافق مع الزوج بأبعادهعينة البحث في  الزوجاتثانيًا: الفروق بين 
بأبعاده تبعًا  التوافق مع الزوجاتجاه واحد لمزوجات عينة البحث في  ( تحميل التباين في22)جدول 

 لعدد أفراد األسرة.
 البيان
 

 البعد   
مجموع  مصادر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التوافق اإلجتماعى 
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

63.184 2 21.061 
1.240 

 
0.294 
 غيردال

8625.871 509 16.980 
8689.055 511  

 التوافق المعرفى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

8.133 2 2.711 
0.268 

 
0.848 
 غير دال

5129.586 509 10.098 
5137.719 511  

 التوافق العاطفى والجنسى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

6.471 2 2.157 
0.156 

 
0.926 
 غير دال

7027.209 509 13.833 
7033.680 511  

 التوافق النفسى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

65.976 2 21.992 
2.309 

 
0.076 

 
4839.115 509 9.526 
4905.092 511  

 اجمالى التوافق مع الزوج
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

385.814 2 128.605 
0.943 

 
0.420 
 غير دال

69304.715 509 136.427 
69690.529 511  
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( عدـ وجود تبايف داؿ إحصائيا بيف   24*يتضح مف نتائج جدوؿ )  
التوافؽ ، التوافؽ اإلجتماعى الزوجات عينة البحث فى التوافؽ مع الزوج بأبعاده )

(  اجمالى التوافؽ مع الزوج،  التوافؽ النفسى،  الجنسىالتوافؽ العاطفى و ،  المعرفى
، F     (1.240 ،0.268 ،0.156.  ،2.309تبعا لعدد أفراد األسرة حيث بمغت قيـ 

 ( عمى التوالى وىى قيـ غير دالة معنويا. 0.943
 Gattisk ودراسة  Harvey,P,R( 2008) دراسة مثؿ الدراسات مف العديد وأشارت -

 إشباع وعدد أفراد األسرة وكذلؾ الزواج، سنوات بعدد الزواجي التوافؽ ارتباط (2004 )
  رشيد عرار ، تيسير عبد اهلل، مف المتغيرات ) وغيرىا التواصؿ وأساليب الرغبات،
 ( مما يؤكد اختبلؼ تمؾ النتائج مع نتائج البحث الحالى .523:  2020

 سن الزوج 
الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى  في عينة البحث الزوجاتأوال: الفروق بين 

 بأبعاده
 لمزوجات عينة البحث فى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى تبعا لسن الزوج( تحميل التباين في اتجاه 22جدول )

 البيان
 

 البعد   
درجات  مجموع المربعات مصادر التباين

 الحرية
متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 تالمعموما
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

7.166 4 1.792 
0.238 

 
0.917 
 7.542 507 3823.709 غير دال

3830.875 511  

 االتجاىات
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

4.499 4 1.125 
0.137 

 
0.969 
 غير دال

4176.376 507 8.237 
4180.875 511  

 الممارسات
 مجموعاتبين ال

 داخل المجموعات
 الكمى

84.254 4 21.064 
1.086 

 
0.363 
 19.398 507 9834.621 غير دال

9918.875 511  

إجمالى الوعى 
 بأساليب التحرش

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

129.827 4 32.457 
0.523 

 
0.719 
 غير دال

31457.048 507 62.045 
31586.875 511  
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عدـ وجود تبايف داؿ احصائيًا بيف متوسطات درجات  ( 25تؤكد نتائج جدوؿ )
 –الزوجات عينة البحث الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى ككؿ بمحاوره ) المعمومات 

لسف إجمالى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى( تبعا  –الممارسات  –اإلتجاىات 
( وىى قيـ غير  0.238 ،0.137  ،1.086 ،0.523)   F حيث بمغت قيـ الزوج 

( 165:  2018دالة إحصائيا ، وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة حمد عمياف ،فداء طو ) 
حيث أكدت عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا فى مدى وعى النساء المقدسيات نحو 

فى حيف أشار ر لتواصؿ اإلجتماعى يعزى لسف الزوج، التحرش عبر مواقع اإلنترنت وا
 الصغار إف حيث التحرش أنواع عمى لمعمر أثر ( الى وجود36:  2006ابيجى ). البو 
 األكثر بالنسبة لئلناث األمر وكذلؾ بالتحرش قياما األكثر ىـ الذكور العمر مف في

 تعرضًا.
 التوافق مع الزوج بأبعادهعينة البحث في  الزوجاتثانيًا: الفروق بين 

 لسن الزوج.بأبعاده تبعًا  التوافق مع الزوجعينة البحث في  لمزوجاتواحد ( تحميل التباين في اتجاه 22جدول )
 البيان
 

 البعد   
درجات  مجموع المربعات مصادر التباين

 الحرية
متوسط مجموع 

مستوى  قيمة ف المربعات
 الداللة

 التوافق اإلجتماعى 
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

70.305 4 17.576 
1.034 

 
0.389 

ر دالغي  8618.750 507 17.000 
8689.055 511  

 التوافق المعرفى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

27.578 4 6.895 
0.684 

 
0.603 
 غير دال

5110.141 507 10.079 
5137.719 511  

 التوافق العاطفى والجنسى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

106.938 4 26.734 
1.957 

 
0.100 
 13.662 507 6926.742 غير دال

7033.680 511  

 التوافق النفسى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

40.365 4 10.091 
1.052 

 
0.380 
 9.595 507 4864.726 غير دال

4905.092 511  

 اجمالى التوافق مع الزوج
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 مىالك

656.512 4 164.128 
1.205 

 
0.308 
 غير دال

69034.018 507 136.162 
69690.529 511  
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( عدـ وجود تبايف داؿ إحصائيا بيف الزوجات عينة  26*يتضح مف نتائج جدوؿ )   
التوافؽ ،  التوافؽ المعرفى، التوافؽ اإلجتماعى البحث فى التوافؽ مع الزوج بأبعاده )

( تبعا لسف الزوج حيث  اجمالى التوافؽ مع الزوج،  التوافؽ النفسى،  نسىالعاطفى والج
( عمى التوالى 1.205،  1.052، 1.957،  0.684،  1.034بمغت قيـ ؼ  )   

 وىى قيـ غير دالة معنويا.
وبيئي،  التوافؽ الزوجي ىو وجود تقارب وتطا ؽ نفسىي وعممي اوجتماعي وعقمي*

، فالتوافؽ  فالزوجي فيبتجمع  فمور الميمة التي يجب أاأل فالعديد م الى باإلضافة 
وؿ أحدىما لآلخر، وىذا بطرفي الزواج والزوجة وق فيبىو رضا متبادؿ ف الزوجي فيب
 ىياتو والقدرة عمبياتو وسىمبالزوج أحدىما لآلخر إيجا  وؿ الزوجة أوبوؿ ىو قبالق

في االختيار المناسىب  والتوافؽ التواصؿ، وتحمؿ المسؤولية، اوحتواء الخبلفات.
ولدييما ميؿ ف متزوجي فلمزواج، واالسىتعداد لمحياة الزوجية، وىو موجود ي شخصي

لتجنب المشىكبلت، أو حؿ تمؾ المشىكبلت وتؽ ؿ المشىاعر المتبادلة والمشىاركة في 
 (.1312:  2005) احمد الصمادى ولينا الطاىات ،  الحياة
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  سن الزوجة 
الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى  زوجات عينة البحث فيأوال: الفروق بين ال

 بأبعاده
لمزوجات عينة البحث فى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى ( تحميل التباين في اتجاه 22جدول )

 تبعا لسن الزوجة.
 البياف
 

 البعد   
مجموع  مصادر التبايف

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 مستوى قيمة ؼ
 الداللة

 المعمومات
بيف 

 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

30.485 4 7.621 
1.017 

 
0.398 
 7.496 507 3800.390 غير داؿ

3830.875 511  

 االتجاىات
بيف 

 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

18.085 4 4.521 0.551 
 

0.699 
 غير داؿ

4162.790 507 8.211 
4180.875 511  

 الممارسات
بيف 

 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

134.595 4 33.649 1.744 
 

0.139 
 19.298 507 9784.280 غير داؿ

9918.875 511  

إجمالى الوعى 
 بأساليب التحرش

بيف 
 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

196.981 4 49.245 0.795 
 

0.529 
 61.913 507 31389.894 غير داؿ

31586.875 511  
( عدـ وجود تبايف داؿ احصائيًا بيف متوسطات   27 يتضح مف جدوؿ )*

درجات الزوجات عينة البحث فى كؿ مف )المعمومات ، االتجاىات ، الممارسات ، 
( F( تبعًا لعمر الزوجات حيث بمغت قيمة )اإللكترونى  إجمالى الوعى بأساليب التحرش

وىى قيـ غير دالة احصائيًا،  (  0.795،  1.744، 0.551  ،1.017)  عمى التوالى 
( التي أكدت أنو ال توجد فروؽ 2009واتفقت نتائج البحث مع دراسة عبلء المجالي)

ذات داللو إحصائية لمتغير العمر في إدارؾ التحرش الجنسي، وذكرت راندا الديب 
،  عمرهلجنسي منيا لمتحرش ا الفرد( أف ىناؾ عدة عوامؿ قد تزيد مف إدراؾ 2014)
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عدـ وجود  ( فى2013كما اتفقت ىذه النتائج مع نتائج أميرة حساف وفاطمة حساف ) 
 .تبايف داؿ إحصائيًا فى الوعى بأساليب التحرش تبعا لعمر الزوجات 

 التوافق مع الزوج بأبعادهعينة البحث في  الزوجاتثانيًا: الفروق بين 
بأبعاده تبعًا  التوافق مع الزوجعينة البحث في  الزوجاتاه واحد ( تحميل التباين في اتج21جدول )

 لسن الزوجة.
 البياف
 

 البعد   
مجموع  مصادر التبايف

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

 التوافؽ اإلجتماعى 
 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

55.284 4 13.821 0.812 
 

0.518 
 8633.771 507 17.029 

8689.055 511  

 التوافؽ المعرفى
 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى
29.246 4 7.312 0.726 

 
0.575 

 5108.473 507 10.076 
5137.719 511  

التوافؽ العاطفى 
 والجنسى

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى
103.315 4 25.829 1.890 

 
0.111 

 6930.365 507 13.669 
7033.680 511  

 التوافؽ النفسى
 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

8.077 4 2.019 0.209 
 

0.933 
 4897.015 507 9.659 

4905.092 511  

اجمالى التوافؽ مع 
 الزوج

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

99.504 4 24.876 0.181 
 

0.948 
 69591.026 507 137.260 

69690.529 511  
( عدـ وجود تبايف داؿ إحصائيا بيف   28*يتضح مف نتائج جدوؿ )  

التوافؽ ، التوافؽ اإلجتماعى الزوجات عينة البحث فى التوافؽ مع الزوج بأبعاده )
(  فؽ مع الزوجاجمالى التوا،  التوافؽ النفسى،  التوافؽ العاطفى والجنسى،  المعرفى

،  F   (0.812 ،0.726  ،1.890 ،0.209 تبعا لسف الزوجة حيث بمغت قيـ 
( عمى التوالى وىى قيـ غير دالة معنويا ، وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة  0.181
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( حيث أكدتا عدـ وجود تبايف 2002( ، حناف ثابت )2011كؿ مف أكـر أبو عمرة )
 التوافؽ مع الزوج يعزى لمتغير سف الزوجة.داؿ إحصائيا بيف الزوجات فى 

تبايف داؿ إحصائيًا بيف الزوجات عينة البحث فى مما سبؽ نستنتج عدـ وجود     
الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده الثبلثة والتوافؽ مع الزوج بأبعاده األربعة 

، مما  ة األسرة(سف كؿ مف رب ورب –عدد أفراد األسرة  –تبعا لكؿ مف ) مدة الزواج 
 يؤكد عدـ تحقؽ الفرض السابع.

  الفرض الثامن: يوجد تباين دال إحصائيًا بين الزوجات عينة البحث فى كل
من الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده والتوافق مع الزوج بأبعاده تبعا ) 

 الزوج( . مينة -لممستوى التعميمى لكل من الزوج والزوجة  

صحة ىذا الفرض احصائيا تـ استخداـ أسموب تحميؿ التبايف في ولمتحقؽ مف    
والتوافؽ مع بأبعاده اإللكترونى بأساليب التحرش  الوعىالستبياف  ANOVAاتجاه واحد 

، وتـ تطبيؽ  مينة الزوج(  –) المستوى التعميمى لكؿ مف الزوج والزوجة تبعًا الزوج 
  L.S.Dاختبار 

 ( يوضحا ذلؾ:30(إلى )28وسطات، الجدوؿ مف)لمعرفة داللة الفروؽ بيف المت 
 :المستوى التعميمى لمزوج 

الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى  أوال: الفروق بين الزوجات عينة البحث في
 بأبعاده
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لمزوجات عينة البحث فى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى ( تحميل التباين في اتجاه 21جدول )
 جتبعا لممستوى التعميمى لمزو 

 البياف
 

 البعد   
مجموع  مصادر التبايف

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

 المعمومات
 بيف المجموعات

داخؿ 
 المجموعات
 الكمى

34.529 7 4.933 
0.655 

غير   
 داؿ

0.710 
3796.346 504 7.532 
3830.875 511  

 االتجاىات
 بيف المجموعات

خؿ دا
 المجموعات
 الكمى

55.206 7 7.887 
0.963 

غير  
 داؿ

0.457 
4125.669 504 8.186 
4180.875 511  

 الممارسات
 بيف المجموعات

داخؿ 
 المجموعات
 الكمى

67.942 7 9.706 
0.497 

غير  
 داؿ

0.837 
9850.933 504 19.546 
9918.875 511  

إجمالى الوعى 
 بأساليب التحرش

 المجموعات بيف
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

109.632 7 15.662 
0.251 

غير  
داؿ 

0.972 
31477.243 504 62.455 
31586.875 511  

( عدـ وجود تبايف داؿ احصائيًا بيف متوسطات  28  جدوؿ ) تبيف نتائج
درجات الزوجات عينة البحث فى كؿ مف )المعمومات ، االتجاىات ، الممارسات ، 

حيث بمغت  لممستوى التعميمى لمزوج( تبعًا اإللكترونى  لى الوعى بأساليب التحرشإجما
وىى قيـ غير دالة (  0.251،  0.497، 0.963،  0.655)  ( عمى التوالى Fقيمة )

 2018وقد اختمفت تمؾ النتائج مع دراسة كؿ مف حمد عمياف ،وفداء طو ) احصائيا
وجود تبايف ( حيث أكدت تمؾ الدراسات  2013( وأميرة حساف وفاطمة حساف ) 165:

بيف الزوجات عينة البحث فى الوعى بأساليب التحرش تبعا  0.001داؿ إحصائيًا عند 
 .لصالح المستوى التعميمى المرتفع الزوجلمستوى تعميـ 
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 التوافق مع الزوج بأبعادهعينة البحث في  الزوجاتثانيًا: الفروق بين 
بأبعاده تبعًا  التوافق مع الزوجعينة البحث في  الزوجاتتجاه واحد باين في الت( تحميل ا23جدول )

 لممستوى التعميمى لمزوج.
 البياف
 

 البعد   
مصادر 
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

التوافؽ 
 اإلجتماعى 

بيف 
 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

202.964 7 28.995 
1.722 

 
0.102 
 16.837 504 8486.091 غير داؿ

8689.055 511  

 التوافؽ المعرفى
بيف 

 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

97.397 7 13.914 
1.391 

 
0.207 
 غير داؿ

5040.321 504 10.001 
5137.719 511  

التوافؽ العاطفى 
 والجنسى

بيف 
 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

353.485 7 50.498 
3.810 

 

0.000 
 داؿ عند
0.001 

6680.195 504 13.254 
7033.680 511  

 التوافؽ النفسى
بيف 

 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

203.236 7 29.034 
3.112 

 

0.003 
 داؿ عند 

0.01 
4701.856 504 9.329 
4905.092 511  

اجمالى التوافؽ 
 مع الزوج

بيف 
 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

2961.838 7 423.120 
3.196 

0.003 
 داؿ عند 

0.01 
66728.691 504 132.398 
69690.529 511  

( عدـ وجود تبايف داؿ احصائيًا بيف متوسطات درجات  29  يتضح مف جدوؿ )*   
ؽ المعرفى( حيث بمغت التواف –فى كؿ مف ) التوافؽ اإلجتماعى الزوجات عينة البحث 

( وىى قيـ غير دالة معنويا ، فى حيف أنو يوجد تبايف داؿ F )  1.722 ،1.391قيـ 
 ( Fإحصائيا بيف متوسطات درجات التوافؽ العاطفى والجنسى حيث بمغت قيمة 

، كما أوضحت نتائج  0.001( وىى قيمة دالة عند مستوى داللة معنوية 3.810
اؿ احصائيا بيف متوسطات الزوجات عينة البحث فى ( وجود تبايف د  29جدوؿ ) 



 

 1793 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 F )  3.196إجمالى التوافؽ مع الزوج والتوافؽ النفسى لدى الزوجات حيث بمغت قيـ 
 (.  0.01(عمى التوالى وىى قيـ دالة عند مستوي داللة معنوية )  3.196، 

لمعرفػػػػػة داللػػػػػة الفػػػػػروؽ بػػػػػيف متوسػػػػػطات درجػػػػػات  (L.S.D)وبتطبيػػػػػؽ اختبػػػػػار 
تبػػػيف مػػػا  التوافػػػؽ مػػػع الػػػزوج تبعػػػا لممسػػػتوى التعميمػػػى لػػػزوجت عينػػػة البحػػػث فػػػي الزوجػػػا

 -:( ذلؾ30يوضحو جدوؿ )
 الزوجاتلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.D( اختبار   92 جدول )

 لممستوى التعميمى لمزوجبأبعاده تبعًا  التوافق مع الزوجفي  البحثعينة 

 األبعاد

 أمي يمى لمزوجالمستوى التعم
م= 

16.0000 

 يقرأ ويكتب
م= 

16.1429 
 
 
  

حاصل عمى 
  االبتدائية

 16.3400م= 

حاصل عمى 
 اإلعدادية

-م
 = 14.9836 

حاصل عمى 
الثانوية وما 

  يعادليا
م= 

14.9746 

حاصل عمى 
  تعميم جامعي

م= 
18.8000 

 مرحمة الماجستير
 14.3255  م= 

مرحمة 
 الدكتوراه
م= 

15.6667 

التوافق 

لعاطفى ا

 والجنسى

 

 

 أمى
        

 يقرأ ويكتب
-.14286-        

 حاصل على االبتدائية
2.80000- 2.65714- 

      

  حاصل عمى اإلعدادية
.00000 .14286 2.80000

*
 

     

حاصل عمى الثانوية وما 
  يعادليا

1.01639 1.15925 3.81639
*
 1.01639 

    

1.67450 94089. 1.81735 1.67450  حاصل عمى تعميم جامعي
*
 .65810 

   

2.75824 2.61538  مرحمة الماجستير 
*
 1.34116- 2.61538

*
 1.59899

*
 4.47450

*
  

 

3.13333 47619. 33333. مرحمة الدكتوراه
*
 .33333 -.68306- 5.41538

*
 2.61538-

*
 

 

التوافق 

 النفسى

 أمي المستوى التعميمى لمزوج
م= 

16.5000 

  يقرأ ويكتب
م= 

16.4286 

حاصل عمى 
  االبتدائية

 .م= 

15.9048 

حاصل عمى 
 اإلعدادية

 15.4016 م= 

حاصل عمى 
الثانوية وما 

  يعادليا
=14.7215 

حاصل عمى 
  تعميم جامعي

 17.9000م=
رحمة الماجيستيرم  

. 14.7692  

مرحمة 
 الدكتوراة
م= 

16.2000 
 أمى

        

 يقرأ ويكتب
.07143        

 دائيةحاصل على االبت
1.40000- 1.47143- 

      

  حاصل عمى اإلعدادية
.59524 .52381 1.40000      

حاصل عمى الثانوية وما 
 50312. 1.47143 1.02693 1.09836  يعادليا

    

1.70709 1.77852  حاصل عمى تعميم جامعي
*
 1.99524 1.18329 .68016

*
 

   

2.49836 63241. 1.13553 -59524.- 1.65934 1.73077  مرحمة الماجستير 
*
 

  

3.17852 -79836.- -29524.- -52381.- 22857. 30000. مرحمة الدكتوراه
*
 

-1.43077-  

اجمالى 

التوافق مع 

 الزوج

 أمي المستوى التعميمى لمزوج
م= 

80.1667 

  يقرأ ويكتب
م= 

76.3571 

حاصل عمى 
  االبتدائية

  77.1429م=

حاصل عمى 
  اإلعدادية

 74.3190م= 

حاصل عمى 
الثانوية وما 

  يعادليا

حاصل عمى 
 تعميم جامعي

 85.0000م= 

رحمة م
رالماجيستي  

مرحمة 
 الدكتوراة

76.4000 
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 71.9732 
71.6154 

         أمى

 يقرأ ويكتب
3.80952        

 حاصل على االبتدائية
4.83333- 8.64286- 

      

  حاصل عمى اإلعدادية
3.02381 -.78571- -4.38399- 

     

حاصل عمى الثانوية وما 
  -7.85714 -13.02685 2.03747 5.84699  يعادليا

   

 2.34652 2.82319 -5.16970- 4.38399 8.19351  حاصل عمى تعميم جامعي
   

13.38462 4.74176 8.55128  مرحمة الماجستير 
*
 5.16970

*
 2.70429 10.68033

*
 

  

13.02685 -2.08033 5.52747 8.60000 -04286.- 3.76667 مرحمة الدكتوراه
*
 

  

لمعرفة داللة الفروؽ بيف  L.S.D( أنو بتطبيؽ اختبار  30 يتضح مف جدوؿ )     
فى كؿ مف )التوافؽ العاطفى والجنسى ،  متوسطات درجات الزوجات عينة البحث

وجات التوافؽ النفسى ، إجمالى التوافؽ مع الزوج ككؿ ( حيث كاف التبايف لصالح الز 
الحاصؿ أزواجيف عمى تعميـ جامعى ، وتتفؽ نتائج ىذا البحث مع نتائج دراسة ميمونة 

لممقارنات البعدية كانت   LSDعمى نتائج اختبار   باالطبلع( 96: 2013الينائية )
كانت درجة  بكالوريوس فأعمى، أي كمما ارتفع المستوى التعميمي كمماالالفروؽ لصالح 

 (2019 سامى) ىذه النتائج مع دارسة دالؿفى حيف تختمؼ  التوافؽ الزواجي أعمى،
 الزواجي وفقًا لممستوى التعميمي. التي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ في التوافؽ

 المستوى التعميمى لمزوجة:
الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى  أوال: الفروق بين الزوجات عينة البحث في

 بأبعاده
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لمزوجات عينة البحث فى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى تجاه ( تحميل التباين في ا90جدول )
 تبعا لممستوى التعميمى لمزوجة.

 البياف
 

 البعد   
مصادر 
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

 المعمومات
بيف 

 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

59.999 7 8.571 1.146 
 

0.333 
 7.482 504 3770.876 غير داؿ

3830.875 511  

 االتجاىات
بيف 

 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

51.700 7 7.386 0.901 
 

0.505 
 8.193 504 4129.175 غير داؿ

4180.875 511  

 الممارسات
بيف 

 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

55.749 7 7.964 0.407 
 

0.898 
 غير داؿ

9863.126 504 19.570 
9918.875 511  

إجمالى الوعى 
 بأساليب التحرش

بيف 
 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

323.423 7 46.203 0.745 
 

0.634 
 62.031 504 31263.452 غير داؿ

31586.875 511  
يف متوسطات ( عدـ وجود تبايف داؿ احصائيًا ب 31  جدوؿ ) تؤكد نتائج

درجات الزوجات عينة البحث فى كؿ مف )المعمومات ، االتجاىات ، الممارسات ، 
حيث  لممستوى التعميمى لمزوجة( تبعًا اإللكترونى  إجمالى الوعى بأساليب التحرش

وىى قيـ ( 0.745،  0.407، 0.901،  1.146)  ( عمى التوالى Fبمغت قيمة )
بتطبيؽ اختبار (  2013حساف وفاطمة حساف )  ،وقد قامت أميرة غير دالة احصائيا

L.S.D داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات الزوجات عينة البحث في كؿ مف   لمعرفة
المعمومات ، االتجاىات ، الممارسات ، إجمالى الوعى بأساليب التحرش تبعًا لمستوى 

ه النتائج مع ، وتختمؼ ىذ تعميـ الزوجة وجد أنيا لصالح المستوى التعميمى المرتفع.
 نتائج البحث الحالى.

إف الزوجة ىي الداعـ األساسي لؤلسرة ، وىي بطبيعتيا تتميز بالحناف والقرب مف      
أفراد أسرتيا، وبالتالى فانيا تسعى بالفطرة عمى توافقيا مع أسرتيا وتحسيف عبلقتيا مع 
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مى الحياة زوجيا ألنيا تدرؾ وبصفة ىامة ضرورة التوافؽ مع زوجيا فى الحفاظ ع
األسرية واستقرارىا األمر الذى يجعميا تسعى دائما لزيادة وعييا بأساليب التحرش 

األسر  اإللكترونى وكيفية الوقاية منو والذى يعد بمثابة أفة مجتمعية خطيرة تيدد
 واستقرارىا.

 التوافق مع الزوج بأبعادهعينة البحث في  الزوجاتثانيًا: الفروق بين 
بأبعاده تبعًا  التوافق مع الزوجعينة البحث في  الزوجاتالتباين في اتجاه واحد ( تحميل 92جدول )

 لممستوى التعميمى لمزوجة.
 البياف
 

 البعد   
مجموع  مصادر التبايف

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

التوافؽ 
 اإلجتماعى 

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

332.389 7 47.484 2.864 
 

0.006 
 داؿ عند
0.01 

8356.666 504 16.581 
8689.055 511  

 التوافؽ المعرفى
 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

134.326 7 19.189 1.933 
 

0.063 
 9.927 504 5003.392 غير داؿ

5137.719 511  

التوافؽ العاطفى 
 والجنسى

 اتبيف المجموع
 داخؿ المجموعات

 الكمى

342.701 7 48.957 
3.688 

 

0.001 
 داؿ عند
0.001 

6690.978 504 13.276 
7033.680 511  

 التوافؽ النفسى
 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

114.862 7 16.409 1.726 
 

0.101 
 9.504 504 4790.230 غير داؿ

4905.092 511  

افؽ اجمالى التو 
 مع الزوج

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

2976.624 7 425.232 
3.212 

 

0.002 
 داؿ عند
0.01 

66713.905 504 132.369 
69690.529 511  

( عدـ وجود تبايف داؿ احصائيًا بيف متوسطات درجات   32 يتضح مف جدوؿ )*   
التوافؽ النفسى( حيث بمغت قيـ  –ىفى كؿ مف ) التوافؽ المعرفالزوجات عينة البحث 

F )  1.933 ،1.726 وىى قيـ غير دالة معنويا ، فى حيف أنو يوجد تبايف داؿ )
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 ( Fإحصائيا بيف متوسطات درجات التوافؽ العاطفى والجنسى حيث بمغت قيمة 
، كما أوضحت نتائج  0.001( وىى قيمة دالة عند مستوى داللة معنوية 3.688
تبايف داؿ احصائيا بيف متوسطات الزوجات عينة البحث فى  ( وجود  32جدوؿ ) 

  ( Fإجمالى التوافؽ مع الزوج والتوافؽ اإلجتماعى لدى الزوجات حيث بمغت قيـ 
  0.001(عمى التوالى وىى قيـ دالة عند مستوي داللة معنوية )  2.864، 3.212

،0.01 .) 
سػػػػػطات درجػػػػػات لمعرفػػػػػة داللػػػػػة الفػػػػػروؽ بػػػػػيف متو  (L.S.D)وبتطبيػػػػػؽ اختبػػػػػار 
تبػػػيف مػػػا  التوافػػػؽ مػػػع الػػػزوج تبعػػػا لممسػػػتوى التعميمػػػى لػػػزوجالزوجػػػات عينػػػة البحػػػث فػػػي 

 -:( ذلؾ  33 يوضحو جدوؿ )
عينة  الزوجاتلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.D( اختبار  99  جدول )

 لممستوى التعميمى لمزوجةبأبعاده تبعًا  التوافق مع الزوجفي  البحث

 ألبعادا

المستوى التعميمى 
 لمزوجة

 ةأمي
م= 

24.7059 

 كتبترأ و تق
 21.6111م= 

 
  

عمى  ةحاصم
  االبتدائية

 23.0000م= 

عمى  ةحاصم
 اإلعدادية

23.8125 

عمى  ةحاصم
الثانوية وما 

  يعادليا
 24.1000م=

عمى  ةحاصم
  تعميم جامعي
22.5333 

 مرحمة الماجستير
 22.9545  م= 

مرحمة 
 الدكتوراه

25.0000 

 

 

التوافق 
 اإلجتماعى

 

 

 

 

 أمىة
        

 تقرأ وتكتب
3.09477

*
        

 حاصلة على االبتدائية
1.70588 1.38889- 

      

  عمى اإلعدادية ةحاصم
.89338 2.20139- -.81250- 

     

عمى الثانوية وما  ةحاصم
 -28750.- -1.10000 -2.48889 60588.  يعادليا

    

يم عمى تعم ةحاصم
  جامعي

2.17255
*
 -.92222- .46667 1.27917 1.56667

*
 

   

  -42121.- 1.14545 85795. 04545. -1.34343 1.75134  مرحمة الماجستير 
 

 -2.04545- -2.46667 -90000.- -1.18750 -2.00000 -3.38889 -29412.- مرحمة الدكتوراه
 

التوافق 
العاطفى 
 والجنسى

 

المستوى التعميمى 
 ةلمزوج

 يةأم
م= 

16.1667 

 كتبترأ و تق
 15.0556م= 

 
 
  

عمى  ةحاصم
  االبتدائية

 16.1250م= 

عمى  ةحاصم
-اإلعدادية

 = 15.5833 

عمى  ةحاصم
الثانوية وما 

  يعادليا
م= 

14.0800 

عمى  ةحاصم
  تعميم جامعي
14.5455 

 مرحمة الماجستير
   م= 

14.8571 

مرحمة 
 الدكتوراه

16.7647 

 أمىة
        

 أ وتكتبتقر
1.70915        

 حاصلة على االبتدائية
.59804 1.11111- 

      

  عمى اإلعدادية ةحاصم
.63971 1.06944- .04167      

عمى الثانوية وما  ةحاصم
  يعادليا

1.18137 -.52778- .58333 .54167 
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عمى تعميم  ةحاصم
2.68471  جامعي

*
 .97556 2.08667 2.04500

*
 1.50333

*
 

   

 -46545.- 1.03788 1.57955 1.62121 51010. 2.21925  مرحمة الماجستير 
  

 -77714.- 72619. 1.26786 1.30952 19841. 1.90756 مرحمة الدكتوراه
-.31169-  

اجمالى التوافق 
 مع الزوج

 

المستوى التعميمى 
 لمزوجة

 أمي
م= 

77.5714 

  يقرأ ويكتب
 73.0000م=

حاصل عمى 
  االبتدائية

 71.6500= م

حاصل عمى 
  اإلعدادية
م= 

76.3167 

حاصل عمى 
الثانوية وما 

  يعادليا
م= 

75.0000 

حاصل عمى 
 تعميم جامعي

 74.0000 م=
 الماجيستي

م = 

71.5556 

مرحمة 
 الدكتوراة
م= 

80.2941 

         أمىة

 تقرأ وتكتب
8.73856

*
        

 حاصلة على االبتدائية
6.29412 2.44444- 

      

  عمى اإلعدادية ةحاصم
5.29412 3.44444- 1.00000- 

     

عمى الثانوية وما  ةحاصم
  -1.31667 -2.31667 -4.76111 3.97745  يعادليا

   

عمى تعميم  ةحاصم
8.64412  جامعي

*
 -.09444- 2.35000 3.35000 4.66667

*
 

   

 -1.35000 3.31667 2.00000 1.00000 -1.44444 7.29412  مرحمة الماجستير 
  

 -5.92143 -1.25476 -2.57143 -3.57143 -6.01587 2.72269 مرحمة الدكتوراه
-4.57143-  

 ( أنو بتطبيؽ اختبار  32 يتضح مف جدوؿ )L.S.D  لمعرفة داللة الفروؽ بيف
فى كؿ مف )التوافؽ العاطفى والجنسى ،  متوسطات درجات الزوجات عينة البحث

لى التوافؽ مع الزوج ككؿ ( حيث كاف التبايف لصالح التوافؽ االجتماعى ، إجما
الزوجات الحاصبلت عمى دراسات عميا ) دكتوراة ( مما يؤكد أف ارتفاع المستوى 
التعميمى لمزوجات يحقؽ أعمى نسب فى التوافؽ مع الزوج ألف الزوجة المتعممة تكوف 

ؾ وترابط بينيا قادرة عمى التكيؼ مع ظروؼ الحياة الصعبة ومواجيتيا لتحقيؽ تماس
وبيف زوجيا األمر الذى يؤدى الى توافؽ وتناغـ بيف الزوجيف لتحقيؽ اإلستقرار األسرى 

( والتى 2009لمحفاظ عمى كياف األسرة ، وقد اتفقت النتائج البحثية مع وليد الشيرى )
أكدت وجود تبايف داؿ احصائيا يعزى لمتغير التعميـ لمزوجات لصالح مستويات التعميـ 

والتى ( 2014)  عمى دراسة عمى فى حيف تختمؼ تمؾ النتائج مع نتائج يا ، العم
فى أبعاد  لممستوى التعميمى لمزوجة: الى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا ترجع كشفت 

 كما تدركيا الزوجات. التوافؽ مع الزوج
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 مينة الزوج :
لكترونى الوعى بأساليب التحرش اإل  أوال: الفروق بين الزوجات عينة البحث في

 بأبعاده
لمزوجات عينة البحث فى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى ( تحميل التباين في اتجاه 99جدول )

 تبعا لمينة الزوج
 البياف

 
 البعد   

 مصادر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ؼ
مستوى 
 الداللة

 المعمومات

 بيف المجموعات
داخؿ 

 موعاتالمج
 الكمى

99.251 5 19.850 
2.692 

 

0.021 
 داؿ عند
0.05 

3731.624 506 7.375 

3830.875 511  

 االتجاىات

 بيف المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

27.650 5 5.530 
0.674 

 
0.644 
 غير داؿ

4153.225 506 8.208 

4180.875 511  

 الممارسات

 بيف المجموعات
داخؿ 

 موعاتالمج
 الكمى

155.908 5 31.182 
1.616 

 
0.154 
 غير داؿ

9762.967 506 19.294 

9918.875 511  

إجمالى الوعى 
 بأساليب التحرش

 بيف المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

667.496 5 133.499 
2.185 

 

0.055 
 داؿ عند
0.05 

30919.379 506 61.105 

31586.875 511  

 ( عدـ وجود تبايف داؿ احصائيًا بيف متوسطات   33 جدوؿ ) ائجنتضح و ت
فى كؿ مف اإلتجاىات والممارسات المتعددة لمتحرش درجات الزوجات عينة البحث 
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( وىى F )  0.674  ،1.616اإللكترونى وأساليبو تبعا لمينة الزوج حيث بمغت قيـ 
ا بيف متوسطات درجات قيـ غير دالة معنويا ، فى حيف أنو يوجد تبايف داؿ إحصائي

 ( Fوعى ومعمومات الزوجات عينة البحث بأساليب التحرش اإللكترونى حيث بمغت قيـ 
 . 0.05( وىى قيـ دالة عند مستوى داللة معنوية 2.185،  2.692

لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات الزوجات  (L.S.D)وبتطبيؽ اختبار      
تبيف ما يوضحو  لتحرش اإللكترونى تبعا لمينة الزوجالوعى بأساليب اعينة البحث في 

 ؾ( ذل34جدوؿ )
عينة  الزوجاتلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.D( اختبار   92 جدول )

 الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى تبعا لمينة الزوج.في  البحث

 المعلومات

 وظيفو حكومية مينة الزوج
 30.1126 م= 

 قطاع خاص
 30.6450م= 

 أعمال حرة
 29.5664م=

 عمى المعاش
 30.5714م= 

 متوفي
 29.6667م= 

 ال يعمل
 29.2000م= 

       وظٌفة حكومٌة

 -53242.- قطاع خاص
     

1.07863 54621. أعمال حرة
*
 

    

 -1.00506- 07357. -45885.- على المعاش
   

 90476. -10029.- 97833. 44592. متوفى
  

 1.37143 36637. 1.44500 91258. عملال ٌ
.46667  

اجمالى الوعى 
بأساليب التحرش 

 اإللكترونى
 

  وظيفو حكومية مينة الزوج
 99.1258م= 

 قطاع خاص
 100.1450م= 

 أعمال حرة
 97.1416م= 

 عمى المعاش
 98.8214م= 

 متوفي
 98.9337م= 

  ال يعمل
 97.4000م= 

       وظٌفة حكومٌة

      -1.01917- قطاع خاص

1.98423 أعمال حرة
*
 3.00341

*
 

    

  -1.67984- 1.32357 30440. على المعاش
  

 -11190.- -1.79174- 1.21167 19249. متوفى
  

 1.42143 -25841.- 2.74500 1.72583 ال ٌعمل
1.53333  

 

 لمعرفة داللة الفروؽ بيف L.S.D( أنو بتطبيؽ اختبار  34 يتضح مف جدوؿ )     
متوسطات درجات الزوجات عينة البحث في كؿ مف المعمومات ، إجمالى الوعى 

لمينة الزوج كاف التبايف لصالح الزوجات التى  تبعاً اإللكترونى ككؿ بأساليب التحرش 
: 2015كاف أزواجيف يعممف بالقطاع الخاص ، وقد أكدت نتائج دراسة ىمت السقا )
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وسطات درجات الزوجات تعزى لمينة الزوج ( الى وجود تبايف داؿ إحصائيا بيف مت68
 وىذا ما أكدتو تمؾ النتائج 0.05وذلؾ عند مستوى داللة 

 التوافق مع الزوج بأبعادهعينة البحث في  الزوجاتثانيًا: الفروق بين 
بأبعاده تبعًا  التوافق مع الزوجعينة البحث في  الزوجات( تحميل التباين في اتجاه واحد 92جدول )

 ج.لمينة الزو 
 البياف

 
 البعد   

 مصادر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ؼ
مستوى 
 الداللة

التوافؽ 
 اإلجتماعى

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

94.271 5 18.854 
1.110 

 
0.354 
 غير داؿ

8594.784 506 16.986 
8689.055 511  

 التوافؽ المعرفى
 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

67.539 5 13.508 
1.348 

 
0.243 
 غير داؿ

5070.179 506 10.020 
5137.719 511  

التوافؽ العاطفى 
 والجنسى

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

50.280 5 10.056 
0.729 

 
0.602 
 غير داؿ

6983.400 506 13.801 
7033.680 511  

 التوافؽ النفسى
 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

39.759 5 7.952 
0.827 

 
0.531 
 غير داؿ

4865.332 506 9.615 
4905.092 511  

اجمالى التوافؽ 
 مع الزوج

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

800.806 5 160.161 
1.176 

 
0.320 
 غير داؿ

68889.723 506 136.146 
69690.529 511  

( عدـ وجود تبايف داؿ إحصائيا بيف الزوجات عينة  35*يتضح مف نتائج جدوؿ )   
التوافؽ ،  التوافؽ المعرفى، التوافؽ اإلجتماعى البحث فى التوافؽ مع الزوج بأبعاده )
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( تبعا لمينة الزوج  اجمالى التوافؽ مع الزوج،  التوافؽ النفسى،  العاطفى والجنسى
( عمى  1.110 ،1.348  ،0.729  ،0.827 ،1.176)   F ث بمغت قيـ حي

التوالى وىى قيـ غير دالة معنويا ، وتختمؼ ىذه النتائج مع نتائج دراسة      والتى 
كانت الفروؽ لصالح الموظؼ والذي ال يعمؿ أنو لمقارنات البعدية أكدت مف خبلؿ ا

 )السعايدة، وآخروف خولة سة امع در مقارنة مع الذي طبيعة عممو وتتفؽ ىذه النتيجة 
التي أظيرت وجود فروؽ في التوافؽ الزواجي تبعًا لمتغير طبيعة العمؿ، ولـ ( 2018

تظير النتائج فروقًا في التوافؽ الزواجي وفقًا لمتغير طريقة اختيار الشريؾ، وتتفؽ ىذه 
روؽ في التي أشارت إلى عدـ وجود ف (43: 2008سمية موسى ) النتيجة مع دارسة 

 لعمؿ الزوج.التوافؽ الزواجي وفقًا 
تبايف داؿ إحصائيًا بيف الزوجات عينة البحث ال يوجد يوجد مما سبؽ نستنتج أنو       

تبعا المستوى التعمميى لكؿ مف  فى كؿ مف الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده
تبعا لمينة  0.05لة الزوج والزوجة فى حيف يوجد تبايف داؿ احصائيا عند مستوى دال

التوافؽ مع الزوج بأبعاده تبعا لممستوى الزوج، بينما يوجد تبايف داؿ إحصائيا فى 
، مما يؤكد تحقؽ صحة  0.01عند مستوى داللة التعميمى لكؿ مف الزوج والزوجة 

 .الفرض الثامف جزئيا
  الفرض التاسع: يوجد تباين دال إحصائيًا بين الزوجات فى كل من الوعى
ساليب المتعددة لمتحرش اإللكترونى بأبعاده والتوافق مع الزوج بأبعاده وفقا عدد باأل

 .ساعات استخدام مواقع التواصل اإلجتماعى

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض احصائيا تـ استخداـ أسموب تحميؿ التبايف في اتجاه      
توافؽ مع الزوج الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده وال الستبياف ANOVAواحد 

وتـ تطبيؽ اختبار بأبعاده تبعا لعدد ساعات استخداـ مواقع التواصؿ اإلجتماعى 
L.S.D ( يوضحا ذلؾ:31(، )36لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات، وجدولي ) 

الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى  أوال: الفروق بين الزوجات عينة البحث في
 بأبعاده
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لمزوجات عينة البحث فى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى باين في اتجاه تحميل الت (92جدول )
 تبعا لعدد ساعات استخدام مواقع التواصل اإلجتماعى.

 البياف
 

 البعد   
درجات  مجموع المربعات مصادر التبايف

 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

 المعمومات
 بيف المجموعات
 تداخؿ المجموعا

 الكمى

147.303 4 36.826 
5.069 
 

0.001 
داؿ عند 
0.001 

3683.572 507 7.265 
3830.875 511  

 االتجاىات
 بيف المجموعات

 داخؿ المجموعات
 الكمى

77.193 4 19.298 
2.384 
 

0.050 
داؿ  

 عند0.05
4103.682 507 8.094 
4180.875 511  

 الممارسات
 بيف المجموعات

 المجموعاتداخؿ 
 الكمى

134.663 4 33.666 
1.745 
 

0.139 
 غير داؿ

9784.212 507 19.298 
9918.875 511  

إجمالى الوعى 
 بأساليب التحرش

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

970.332 4 242.583 
4.017 
 

0.003 
داؿ عند 
0.01 

30616.543 507 60.388 
31586.875 511  

( عدـ وجود تبايف داؿ احصائيًا بيف متوسطات درجات  36  يتضح مف جدوؿ ) *  
فى الممارسات المتعددة لمتحرش اإللكترونى وأساليبو تبعا لعدد الزوجات عينة البحث 

( وىى قيمة F )  1.745ساعات استخداـ مواقع التواصؿ اإلجتماعى حيث بمغت قيمة 
يف داؿ إحصائيا بيف متوسطات درجات وعى غير دالة معنويا ، فى حيف أنو يوجد تبا

 ( Fومعمومات الزوجات عينة البحث بأساليب التحرش اإللكترونى حيث بمغت قيمة 
، كما أوضحت نتائج  0.001( وىى قيمة دالة عند مستوى داللة معنوية 5.069

( وجود تبايف داؿ احصائيا بيف متوسطات الزوجات عينة البحث فى  36جدوؿ )  
تجياتيـ نحو معاقبة المتحرشيف ووقاية إجمالى ال وعى بأساليب التحرش اإللكترونى وا 

أنفسيـ وأفراد أسرىـ مف ىذا النوع مف التحرش والذى يعد جريمة مجتمعية حيث بمغت 
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(  عمى التوالى وىى قيـ دالة عند مستويات داللة معنوية  F )  4.017  ،2.384قيـ 
 (0.05,0.01  .) 

لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات الزوجات  (L.S.D)وبتطبيؽ اختبار      
الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى تبعا لعدد ساعات استخداـ مواقع عينة البحث في 

 ( ذلؾ37تبيف ما يوضحو جدوؿ ) التواصؿ اإلجتماعى
في  البحث عينة الزوجاتلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.D( اختبار  92  جدول )

 لعدد ساعات استخدام مواقع التواصل اإلجتماعى.بأبعاده تبعًا  الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى

 األبعاد

عدد ساعات استخدام مواقع 
 التواصل اإلجتماعى

 أقل من ساعتين
 30.6954م= 

 ( ساعات8<٣)
 29.4595م= 

 ( ساعات:<٦)
 29.8148م= 

 (ساعات٨<٤)
 29.4737م= 

 اتساع >اكثر من 
 30.2031م= 

 المعلومات

      أقل من ساعتٌن

 -15466.- ( ساعات8<٣)
    

1.08128 ( ساعات:<٦)
*
 1.23594

*
 

   

88059. 72593. (ساعات٨<٤)
*
 -.35536-  

 

1.06706 ساعات >اكثر من 
*
 1.22172

*
 -.01422- .34113 

 

 اإلتجاهات

عدد ساعات استخدام مواقع 
 التواصل اإلجتماعى

 ن ساعتينأقل م
 30.7037م= 

 ( ساعات8<٣)
 30.2529م= 

 ( ساعات:<٦)
 29.8108م= 

 (ساعات٨<٤)
 29.5789م= 

 ساعات >اكثر من 
 30.1719م= 

      أقل من ساعتٌن

 45083. ( ساعات8<٣)
    

89289. ( ساعات:<٦)
*
 .44206 

   

96296. (ساعات٨<٤)
*
 .51213 .07007 

  

1.12476 ساعات >اكثر من 
*
 .67393 .23186 

.16179  

اجمالى الوعى بأساليب 

 التحرش اإللكترونى

 

عدد ساعات استخدام مواقع 
 التواصل اإلجتماعى

 أقل من ساعتين
 100.4593م= 

 ( ساعات8<٣)
 99.8506م= 

 ( ساعات:<٦)
 97.2432م= 

 (ساعات٨<٤)
 98.2037م= 

 ساعات >اكثر من 
 96.8158م= 

      أقل من ساعتٌن

     60868. ساعات( 8<٣)

3.21602 ( ساعات:<٦)
*
 2.60733

*
 

   

 -96046.- 1.64687 2.25556 (ساعات٨<٤)
  

3.64347 ساعات >اكثر من 
*
 3.03479

*
 .42745 

1.38791  

لمعرفة داللة الفروؽ بيف  L.S.D( أنو بتطبيؽ اختبار  37 يتضح مف جدوؿ )
لمعمومات ، االتجاىات ، إجمالى متوسطات درجات الزوجات عينة البحث في كؿ مف ا

لعدد الساعات استخداـ مواقع التواصؿ تبعًا اإللكترونى ككؿ الوعى بأساليب التحرش 
اإلجتماعى وجد أف التبايف كاف لصالح الزوجات التى تستخدـ مواقع التواصؿ 
اإلجتماعى أقؿ مف ساعتيف فقط وىذا يدؿ عمى مدى وعييـ بأضرار ومخاطر إستخداـ 
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لتواصؿ اإلجتماعى والتى تصؿ الى حد اإلدماف فى بعض الحاالت وأف مواقع ا
اإلستخداـ المفرض لوسائؿ التواصؿ اإلجتماعى يعد أحد األسباب الرئيسية لتعرضيف 
لمتحرش اإللكترونى ،وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف حمد عمياف وفداء طو ) 

وجود فروؽ دالة إحصائيا فى ( والتى أكدت 2018( ، ياسميف ابراىيـ )165:  2018
معدؿ انتشار التحرش اإللكترونى بيف السيدات المقدسيات ومدى وعييف باألساليب 
المتعددة لو تبعا لعدد ساعات استخداـ مواقع التواصؿ اإلجتماعى وذلؾ عند مستوى 

لصالح السيدات األقؿ استخداما فى الساعات لتمؾ المواقع ، فى  0.001، 0.05داللة 
( 2015( ،  نجوى ابراىيـ ) 2018تمؼ مع نتائج دراسة كؿ مف نياد فتجى ) حيف تخ

حيث جاءت الفروؽ ألفراد العينة المذيف يقضوف عمى مواقع التواصؿ اإلجتماعى ثبلث 
 ساعات فأكثر.

 التوافق مع الزوج بأبعادهعينة البحث في  الزوجاتثانيًا: الفروق بين 
بأبعاده تبعًا  التوافق مع الزوجعينة البحث في  الزوجاتاحد ( تحميل التباين في اتجاه و 91جدول )

 لعدد ساعات استخدام مواقع التواصل اإللكترونى.
 البياف
 

 البعد   
مجموع  مصادر التبايف

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

 التوافؽ اإلجتماعى 
 بيف المجموعات

داخؿ 
 المجموعات

 ىالكم

52.223 4 13.056 0.766 
 

0.547 
 17.035 507 8636.832 غير داؿ

8689.055 511  

 التوافؽ المعرفى
 بيف المجموعات

داخؿ 
 المجموعات
 الكمى

26.812 4 6.703 0.665 
 

0.617 
 10.081 507 5110.907 غير داؿ

5137.719 511  

التوافؽ العاطفى 
 والجنسى

 بيف المجموعات
خؿ دا

 المجموعات
 الكمى

41.272 4 10.318 0.748 
 

0.560 
 13.792 507 6992.407 غير داؿ

7033.680 511  

 التوافؽ النفسى
 بيف المجموعات

داخؿ 
 المجموعات
 الكمى

55.042 4 13.761 1.438 
 

0.220 
 9.566 507 4850.049 غير داؿ

4905.092 511  

اجمالى التوافؽ مع 
 الزوج

 بيف المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

523.578 4 130.895 0.959 
 

0.429 
 136.424 507 69166.951 غير داؿ

69690.529 511  



 

 1806 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( عدـ وجود تبايف داؿ إحصائيا بيف الزوجات   38*يتضح مف نتائج جدوؿ )       
،  لتوافؽ المعرفىا، التوافؽ اإلجتماعى عينة البحث فى التوافؽ مع الزوج بأبعاده )

( تبعا لعدد  اجمالى التوافؽ مع الزوج،  التوافؽ النفسى،  التوافؽ العاطفى والجنسى
،   0.766ساعات استخداـ وسائؿ التواصؿ اإلجتماعى حيث بمغت قيـ ؼ  ) 

( عمى التوالى وىى قيـ غير دالة معنويا ،  0.959،  1.438،  0.748، 0.665
ع الزوج ما ىواال محصمة بيف شخصيتيف مختمفتيف يمثموف وتؤكد الباحثة أف التوافؽ م

الزوج والزوجة ال تعتمد ىذه المحصمة اال عمى تجاوب كؿ مف الطرفيف لمطرؼ اآلخر 
 التوفيؽ ـضت حالة الإ ماىو الزواجي التوافؽ فبأ (21: 2018مؤيد موسى )  يرى، و 
 اعبواىش المتبادؿ، والحب فييا، والدخوؿ الزوجية، لمحياة ىىتعدادواال االختيار، في

 والرضىا الزواجي، واإلستقرار المشكبلت حؿ عمـ والقدرة المسؤوليات، وتحمؿ الجنسي،
 والمحبة االنسجاـ وتحقيؽ المشكبلت، مواجية عمـ والتصميـ الزواجية، والسعادة
 .المتبادلة
لوعى يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف الزوجات فى كؿ مف امما سبؽ نستنتج أنو      

وذلؾ عند مستوى داللة  ، باألساليب المتعددة لمتحرش اإللكترونى بأبعاده 
الزوجات عينة توافؽ فى حيف أنو ال يوجد تبايف داؿ احصائيا فى  0.050.001

، مما  بأبعاده وفقا عدد ساعات استخداـ مواقع التواصؿ اإلجتماعى البحث مع أزواجيـ
  يؤكد تحقؽ صحة الفرض التاسع جزئيا.

 :يوجد تباين دال إحصائيًا بين الزوجات فى كل من الوعى  الفرض العاشر
باألساليب المتعددة لمتحرش اإللكترونى بأبعاده والتوافق مع الزوج بأبعاده تبعا لمدخل 

 الشيرى لألسرة.

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض احصائيا تـ استخداـ أسموب تحميؿ التبايف في 
موعى بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده والتوافؽ مع لالستبياف  ANOVAاتجاه واحد 

لمعرفة داللة  L.S.D، وتـ تطبيؽ اختبار الزوج بأبعاده تبعا لمدخؿ الشيرى لؤلسرة
 ( يوضحا ذلؾ:35(، )32الفروؽ بيف المتوسطات، وجدولي )

الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى  أوال: الفروق بين الزوجات عينة البحث في
 بأبعاده



 

 1807 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لمزوجات عينة البحث فى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى ( تحميل التباين في اتجاه 93جدول )
 تبعا لمدخل الشيرى لألسرة.

 البياف
 

 البعد   
مصادر 
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

 المعمومات
بيف 

 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 لكمىا

135.834 7 19.405 
2.647 

 

0.011 
 داؿ عند
0.01  

3695.041 504 7.331 
3830.875 511  

 االتجاىات
بيف 

 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

144.761 7 20.680 
2.582 

 

0.013 
داؿ عند 

0.01 
4036.114 504 8.008 
4180.875 511  

 الممارسات
بيف 

 المجموعات
داخؿ 

 مجموعاتال
 الكمى

111.766 7 15.967 
.821 

 
0.570 
 غير داؿ

9807.109 504 19.459 
9918.875 511  

إجمالى الوعى 
بأساليب 
 التحرش
 اإللكترونى

بيف 
 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

899.160 7 128.451 
2.110 

 

0.041 
داؿ عند 

0.05 
30687.715 504 60.888 
31586.875 511  

( عدـ وجود تبايف داؿ احصائيًا بيف متوسطات درجات  39  يتضح مف جدوؿ )
فى الممارسات المتعددة لمتحرش اإللكترونى وأساليبو تبعا لمدخؿ الزوجات عينة البحث 

( وىى قيمة غير دالة معنويا ، فى حيف  F )  .821الشير لؤلسرة حيث بمغت قيمة 
توسطات درجات الزوجات فى الوعى بأساليب أنو يوجد تبايف داؿ إحصائيا بيف م

 F )  2.647اإلتجاىات( حيث بمغت قيـ  –التحرش اإللكترونى بمحاوره ) المعمومات 
، كما تؤكد  0.01( عمى التوالى وىى قيـ دالة عند مستوى داللة معنوية 2.582، 

جات ( وجود تبايف داؿ احصائيا بيف متوسطات الزو   39النتائج الجدولية لجدوؿ ) 
  ( Fعينة البحث فى إجمالى الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى حيث بمغت قيمة 

 (. 0.05( وىى قيمة دالة عند مستوى داللة معنوية )  2.110
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لمعرفػػػػػة داللػػػػػة الفػػػػػروؽ بػػػػػيف متوسػػػػػطات درجػػػػػات  (L.S.D)وبتطبيػػػػػؽ اختبػػػػػار 
الشػػػيرى  الػػػوعى بأسػػػاليب التحػػػرش اإللكترونػػػى تبعػػػا لمػػػدخؿالزوجػػػات عينػػػة البحػػػث فػػػي 

 ؾ( ذل40تبيف ما يوضحو جدوؿ )لؤلسرة 
عينة  الزوجاتلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.D( اختبار   22 جدول )

 .لمدخل الشيرىبأبعاده تبعًا  الوعى بالتحرش اإللكترونىفي  البحث

 األبعاد

أقل من  البيان
 جنيو8222

 30.0344م=

من 
حتى 8222

أقل من 
 جنيو0222

 30.2567م=

من 
حتى 0222

أقل من 
  جنيو3222

 29.3406م=

من 
حتى 3222

أقل من 
 جنيو8222

 30.8897م=

حتى 8222من 
أقل من 

 جنيو9222
 30.8385 م=

حتى 9222من 
أقل من 

 جنيو222:
 30.5189م= 

حتى 222:من 
أقل من 

  جنيو222;
 30.0499م=

أكثر من 
  جنيو222;

 32.3367م= 

 المعلومات
 

أقل من 
   جنيو8222

  
 

   

من 
حتى 8222

أقل من 
 جنيو0222

1.35063-  

  

 

   

من 
حتى 0222

أقل من 
  جنيو3222

1.69650- -.34588- 

  

 

   

من 
حتى 3222

أقل من 
 جنيو8222

2.34587
*
 -.99525- -.64937- 

 

 

   

من 
حتى 8222

أقل من 
  جنيو9222

2.25787- -.90724- -.56136- .08801 

    

من 
حتى 9222

أقل من 
 جنيو222:

1.87832
*
 -.52770- -.18182- .46755 .37955 

   

من 
حتى 222:

أقل من 
  جنيو222;

1.20401- .14661 .49249 1.14186 1.05385 .67431  

 

أكثر من 
 -1.44894- -77463.- -39508.- -30708.- -95645.- -1.30233 -2.65295  جنيو222;

 

 االتجاهات

أقل من  البيان
 جنيو8222

م= 
31.0361 

من 
حتى 8222

أقل من 
 جنيو0222

م= 
30.1795 

من 
حتى 0222

أقل من 
  جنيو3222

 30.4215م=

من 
حتى 3222

أقل من 
 جنيو8222

 29.2068م=

حتى 8222من 
أقل من 

  جنيو9222
 29.1861م=

حتى 9222من 
أقل من 

 جنيو222:
 30.6782م=

حتى 222:من 
أقل من 

  جنيو222;
 30 4575.م=

أكثر من 
 جنيو222;

 3 4.3179م=
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أقل من 
   جنيو8222

  
 

   

من 
حتى 8222

أقل من 
 جنيو0222

2.55814-  

  

 

   

من 
حتى 0222

أقل من 
  جنيو3222

1.79091- .76723 

  

 

   

من 
حتى 3222

أقل من 
 جنيو8222

2.64964- -.09150- 
-.85873-

*
 

  

   

من 
حتى 8222

أقل من 
  جنيو9222

2.53409- .02405 -.74318- .11554 

    

ن م
حتى 9222

أقل من 
 جنيو222:

1.96364- .59450 -.17273- .68600 .57045 

   

من 
حتى 222:

أقل من 
  جنيو222;

1.69565- .86249 .09526 .95398 .83844 .26798 

  

أكثر من 
97522. 11649. 88372. -1.67442  جنيو222;

*
 .85967 .28922 

.02123  

إجمالى الوعى 
بأساليب 
 التحرش

من  أقل البيان
 جنيو8222

 96.6458م=

من 
حتى 8222

أقل من 
 جنيو0222

م= 
100.0455 

من 
حتى 0222

أقل من 
  جنيو3222

 9.6458م=

من 
حتى 3222

أقل من 
 جنيو8222

 98.5844م=

حتى 8222من 
أقل من 

  جنيو9222
 100.6548م=

حتى 9222من 
أقل من 

 جنيو222:
 100.7502م=

حتى 222:من 
أقل من 

  جنيو222;
 100.4400م=

من  أكثر
  جنيو222;

 101.6967م=

أقل من 
 جنيو8222

  
  

 
   

من 
حتى 8222

أقل من 
 جنيو0222

5.19320-  

  

 

   

من 
حتى 0222

أقل من 
  جنيو3222

5.14965- .04355 

  

 

   

من 
حتى 3222

أقل من 
 جنيو8222

7.13532- 1.94212- 
-

1.98567- 

 

 

   

     03567.- -1.90645 -7.09965من 
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حتى 8222
أقل من 

  جنيو9222

1.95000- 

من 
حتى 9222

أقل من 
 جنيو222:

6.02238- -.82918- -.87273- 1.11294 1.07727 

   

من 
حتى 222:

أقل من 
  جنيو222;

5.12040- .07280 .02925 2.01492 1.97925 .90198 

  

أكثر من 
 -1.65116 -6.84436  جنيو222;

-

1.69471- 
.29095 .25529 -.82199- 

-1.72396-  

لمعرفة داللة الفروؽ بيف  L.S.D( أنو بتطبيؽ اختبار  40 يتضح مف جدوؿ )     
متوسطات درجات الزوجات عينة البحث في كؿ مف المعمومات ، االتجاىات ، إجمالى 

الدخؿ الشيرى لؤلسرة وجد أف تبعًا لمستوى اإللكترونى ككؿ الوعى بأساليب التحرش 
جنيو (  7000تنتمى ألسر دخميا مرتفع ) أكثر مف التبايف كاف لصالح الزوجات التى 

شيريا وترجع الباحثة أنو بزيادة الدخؿ المتحصؿ عميو مف قبؿ األسرة تستطيع األسرة 
اقتناء أعمى أساليب التكنولوجيا ووسائؿ التواصؿ التى تجعؿ الزوجة عمى أعمى دراية 

ونى وكيؼ يمكف ليا أف بالمعمومات المختمفة عف األساليب المختمفة لمتحرش اإللكتر 
وتتفؽ تمؾ النتائج مع دراسة أميرة  تقى نفسيا وأفراد أسرتيا مف ىذا النوع مف التحرش.

إجمالى ( والتى أكدت أنو يوجد تبايف داؿ إحصائيا فى 2013حساف ، فاطمة حساف ) 
الوعى بأساليب التحرش تبعًا لفئات الدخؿ المالى لؤلسرة وجد أنيا لصالح أصحاب 

، جيياف المعبى ( 2009عبلء المجالي)كؿ مف المرتفعة، بينما أشارت دراسة  الدخوؿ
أنو ال توجد فروؽ ذات داللو إحصائية لمتغير لدخؿ األسرة في  (346: 2020) 

 بأساليبو.التحرش 
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 التوافق مع الزوج بأبعادهعينة البحث في  الزوجاتثانيًا: الفروق بين 
بأبعاده تبعًا  التوافق مع الزوجعينة البحث في  الزوجاتاحد ( تحميل التباين في اتجاه و 20جدول )

 لمدخل الشيرى لألسرة.
 البياف
 

 البعد   
مصادر 
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

التوافؽ 
 اإلجتماعى 

بيف 
 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

109.522 7 15.646 0.919 
 

.491 
 17.023 504 8579.533 غير داؿ

8689.055 511  

 التوافؽ المعرفى
بيف 

 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

43.665 7 6.238 0.617 
 

.742 
 10.107 504 5094.054 غير داؿ

5137.719 511  

التوافؽ العاطفى 
 والجنسى

بيف 
 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

156.342 7 22.335 1.637 
 

.123 
 13.646 504 6877.338 غير داؿ

7033.680 511  

 التوافؽ النفسى
بيف 

 المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
 الكمى

17.041 7 2.434 0.251 
 

.972 
 9.699 504 4888.051 غير داؿ

4905.092 511  

اجمالى التوافؽ 
 مع الزوج

بيف 
 المجموعات
داخؿ 
 تالمجموعا
 الكمى

648.143 7 92.592 0.676 
 

.693 
 غير داؿ

69042.386 504 136.989 
69690.529 511  

 
( عدـ وجود تبايف داؿ إحصائيا بيف الزوجات  41*يتضح مف نتائج جدوؿ  )     

،  التوافؽ المعرفى، التوافؽ اإلجتماعى عينة البحث فى التوافؽ مع الزوج بأبعاده )
( تبعا لدخؿ  اجمالى التوافؽ مع الزوج،  التوافؽ النفسى،  فى والجنسىالتوافؽ العاط

(  0.676،  0.251،  1.637،  0.617،  0.919األسرة حيث بمغت قيـ ؼ  )   
عمى التوالى وىى قيـ غير دالة معنويا وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة وساـ حموى 

كما واجي تبعًا لمتوسط الدخؿ الز  لـ تظير النتائج فروقًا في التوافؽ ( 200: 2006)
التي أشارت إلى عدـ وجود و  (2018 )الغزواحمد قريطع و  فراس سةامع در  أيضا تتفؽ 

وقد أكدت دالؿ سامى )  دخؿ األسرة عمى التوافؽ الزواجي. أثر داؿ إحصائيًا لمتغير
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ت واالىتمامات والقيـ را"ىو محصمة المشاركة في الخب( أف التوافؽ مع الزوج 2019
والتعبير عف المشاعر، وتوضيح األدوار  ج الطرؼ اآلخرزاوحاجات وم ـ أىداؼرااحتو 

وتربية األبناء واإلشباع  وحؿ المشكبلت، راراتوالمسؤوليات والتعاوف في صنع الق
 الجنسي المتبادؿ".

وجود تبايف داؿ إحصائيا فى متوسطات درجات الزوجات  -مما سبؽ يتضح :     
ش اإللكترونى بأبعاده تبعا لمدخؿ ،فى حيف عدـ وجود تبايف داؿ بالوعى بأساليب التحر 

إحصائيا لمتوسطات درجات الزوجات فى توافقيـ الزوجى بأبعاده تبعا لدخؿ األسرة ومف 
 ثـ تتحقؽ صحة الفرض العاشر جزئيا .

 أىم نتائج البحثيو 
 حرش توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف وعى الزوجات بأساليب الت

اإللكترونى بمحاوره ككؿ والتوافؽ مع الزوج بيف الزوجيف بأبعاده ) التوافؽ 
التوافؽ النفسى  –التوافؽ العاطفى والجنسى  –التوافؽ المعرفى  –اإلجتماعى 

 .0.01إجمالى التوافؽ ككؿ ( وذلؾ عند مستوى داللة  –
  بعض بيف  0.05،  0.01وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند

والتوافؽ متغيرات المستوي االجتماعي االقتصادي ألسر الزوجات عينة البحث 
عدـ وجود عبلقة ارتباطية بيف بعض متغيرات المستوى بأبعاده و  مع الزوج 

 بأبعاده . اإللكترونى الوعى بأساليب التحرش اإلقتصادى واإلجتماعى و 
 مف كؿ فى يفياتوالر  الحضرييات مف كؿ بيف إحصائيا دالة فروؽ وجود عدـ 

 . بأبعاده والتوافؽ مع الزوج بأبعاده اإللكترونى التحرش بأساليب الوعى
  وجود تبايف داؿ إحصائيا فى متوسطات درجات الزوجات بالوعى بأساليب

التحرش اإللكترونى بأبعاده تبعا لمدخؿ ،فى حيف عدـ وجود تبايف داؿ إحصائيا 
 جى بأبعاده تبعا لدخؿ األسرة.لمتوسطات درجات الزوجات فى توافقيـ الزو 

  وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف كؿ مف العامبلت وغير العامبلت  فى كؿ مف
الوعى بأساليب التحرش اإللكترونى بأبعاده والتوافؽ مع الزوج بأبعاده وذلؾ 

 .0.001عند مستوى داللة
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  فى كؿ مف الوعى  عينة البحث الزوجاتعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف
تبعا لمحؿ إقامة اليب التحرش اإللكترونى بأبعاده والتوافؽ مع الزوج بأبعاده بأس

مما يوضح عدـ تحقؽ صحة الفرض خارج الببلد (  –الزوج ) داخؿ الببلد 
 الخامس.

 لطريقة وفقا البحث عينة الزوجات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ 
 مستعار باسـ أو بأسمائيـ تأكان سواء اإلجتماعى التواصؿ مواقع عمى الدخوؿ

 والتوافؽ مع الزوج بأبعاده اإللكترونى التحرش بأساليب الوعى مف كؿ فى
 بأبعاده.

 بأساليب الوعى فى البحث عينة الزوجات بيف إحصائياً  داؿ تبايف وجود عدـ 
 لكؿ تبعا األربعة بأبعاده والتوافؽ مع الزوج الثبلثة بأبعاده اإللكترونى التحرش

 .( األسرة وربة رب مف كؿ سف – األسرة أفراد عدد – الزواج مدة)  مف
 المتعددة باألساليب الوعى مف كؿ فى الزوجات بيف إحصائياً  داؿ تبايف يوجد 

 حيف فى 0.050.001 ،  داللة مستوى عند وذلؾ بأبعاده اإللكترونى لمتحرش
 اجيـأزو  مع البحث عينة الزوجات توافؽ فى احصائيا تبايف داؿ يوجد ال أنو

 اإلجتماعى. التواصؿ مواقع استخداـ ساعات عدد وفقا بأبعاده
 :التوصيات

القياـ بحمبلت توعية يدخؿ فييا المرشدوف فى المجتمع ورجاؿ الديف مف خبلؿ  (1
ندوات وخطب ، وذلؾ لتعزيز القيـ المجتمعية واألخبلؽ لمحد مف ظاىرة 

 التحرش اإللكترونى.
رشاد لمزوجا  (2 في المجتمع في كيفية الوقاية  والفتياتت تصميـ برامج توعية وا 

 . اإللكترونىوالتصدي لمشكمة التحرش 
تنشئة الزوجات عمي المبادئ التربوية فى اإلسبلـ فالديف المعاممة وكذلؾ الديف  (3

 النصيحة، مف أجؿ تكويف وبناء جيؿ صالح ومتوازف.
ية فى عدـ قبوؿ الطمبات التى تحمؿ أسماء مستعارة ، واتباع قواعد الخصوص (4

 الصفحات اإلجتماعية لممستخدميف وتفعيميا بشكؿ أمف.
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تنظيـ حمبلت توعية وبرامج إعبلمية تستيدؼ مناقشة قضايا األسرة بصفة   (5
وخطورة ظاىرة  الزوجيفبيف  توافؽعامة والزوجات بصفة خاصة بأىمية ال

 .اإللكترونىالتحرش 
الزوجات بخطورة عية استثمار البرامج الناجحة فى بث المفاىيـ اإليجابية لتو  (6

وكيفية تجنب المشاكؿ التي  اإلستخداـ الخاطئ لمواقع التواصؿ اإللكترونى
 تحدث خبلليا.

عبر وضع وسف القوانيف واألنظمة والجزاءات الرادعة لمحد مف التحرش  (7
 . اإلنترنت

 االحتياجات المعرفية والتدريبية 
 خاصة باألسرة  تكوف توفير برامج تقدـ مف خبلؿ التميفزيوف أو الراديو

التعامؿ مع مواقع التواصؿ وتوعيتيـ بكيفية فتيات والزوجات وتستيدؼ ال
 .اإلجتماعى ومواجية اى نوع مف أنواع التحرش اإللكترونى

 بأساليب التحرش  والفتيات توفير برامج إرشادية خاصة بتوعية الزوجات
 .ظاىرةالتصدى لو والتعامؿ مع ىذه الوالوقاية منو وكيفية اإللكترونى 

 االحتياجات المجتمعية 
 . توفير مؤسسات أو جيات متخصصة لئلستشارات والتوعية األسرية 
  التعامؿ مع وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية لمعرفة مدى انتشار التحرش

اإللكترونى بيف الفتيات والزوجات وذلؾ لسف القوانيف والتشريعات لمكافحة 
ستقرار المجتمع ككؿ. ىذه الظاىرة الخطيرة التى تيدد أمف  وا 

  التوافؽ بيف األزواجتوفير برامج توعوية لكافة فئات المجتمع عف أىمية 
وكيفية  اإللكترونى عمى األفرادوالزوجات  وأيضا خطورة ظاىرة التحرش 

 التصدي ليا.
  والعمؿ بيا ضد المتحرش حتى يكوف عبرة  اإللكترونىتفعيؿ قوانيف التحرش

 لغيره.
 رشادية توفير مراكز متخ بلتى ال لمنساءصصة في تقديـ خدمات نفسية وا 

 .والعمؿ عمى توعيتيـ لمتحرش فتعرض
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 .2013سبتمير  11 -10المنزلي فى خدمة الصناعة"، 
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 العمـو فى معاصرة رؤى"  األوؿ الدولى المؤتمر ، فةوالمعر  القراءة مجمة ،

 العدد ، التربية كمية ، شمس عيف جامعة ،" والتربوية واإلنسانية اإلجتماعية
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 اإلحصائي الكتاب" السكاف تعداد(: 2016) واإلحصاء لمتعبئة المركزي الجياز (9
 .العربية مصر جميورية، السنوي

 في وأثرىا الحياة شريؾ اختيار رمعايي  -( : 2015)  الحسيف السيد (10
 .السعودية الرياض، األسرية، لمتنمية المودة جمعية. الزواجي التوافؽ تحقيؽ

 التحرش ظاىرة"  -( :2017)  المرأة لشئوف األردنية الوطنية المجنة (11
 .عماف ، منشورة غير دراسة ، األردف فى

 رعب اإللكترونى التحرش(: 2020)     المعبى عبده سعد جيياف (12
 المراىقات مف عينة لدى واإلجتماعية النفسية وآثارة اإلجتماعى التواصؿ وسائؿ

 . 388 ص ، 27 العدد ، األوسط لمشرؽ العامة العبلقات بحوث مجمة ،
 كما الوالديف بيف الزواجي التوافؽ"  -( :2002) مدبولي ثابت حناف (13

 معيد ، وراهدكت رسالة ، لدييـ الشخصية سمات ببعض وعالقتو األبناء يدركو
 .القاىرة ، شمس عيف جامعة ، لمطفولة العميا الدراسات

 التشريع في الجنسي التحرش جريمة(: 2014)  حميمة بف حسنية (14
 جامعة السياسية، والعمـو الحقوؽ ماجستير،كمية رسالة الجزائري،

 بوضياؼ،المسيمة.
 مواقع عبر اإللكترونى التحرش" -( :2016)  فداء ،وطو عمياف حمد (15

 ،"  المقدسيات النساء مف عينة عمى دراسة:  اإلجتماعى والتواصؿ نترنتاإل
 .المفتوحة القدس جامعة ، فمسطيف ، منشورة غير ماجيستير رسالة

 الرضا -(: 2018)  الشامي مجد ، بدرات وسعاد  ، السعايدة خولة (16
 مف عينة لدى المتغيرات وبعض الشريؾ اختيار بطريقة وعبلقتو الزواجي
 ،( 21) ع ،( 7) مج المفتوحة، القدس جامعة. عماف مدينة في يفالمتزوج

 . 101 - 91 ص
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 منشورة غير ماجيستير رسالة ،"  اإلجتماعى التواصؿ مواقع عمى الخصوصية

 .اإلعبلـ كمية ، اليرموؾ جامعة ، األردف ،
 المتغيرات ببعض الزواجي التوافؽ ةعبلق -(: 2019) سامي دالؿ (18

 الشامؿ مجمة. الوادي بوالية المتزوجيف مف لعينة ميدانية دراسة: الديموغرافية
)  المجمد الجزائر، الخضري، حمة الشييد جامعة واالجتماعية، التربوية لمعموـ

 .51 – 39  ، ص( 2)  العدد ،( 1
 اإللكترونية ـالجرائ مؤتمر أعماؿ كتاب(: " 2017)  نمديمى رحيمة (19

 .53ص.  لبناف ،"  طرابمس فى المنعقد
 واالغتصاب التحرش حوؿ تساؤالت(: 2009) موسي عمي رشاد (20

 . مصر القاىرة، الكتب، عالـ األولي، الطبعة الجنسية، والجاذبية الجنسي
 عينة لدى الزواجي التوافؽ" -( :2020)  اهلل عبد تيسير ، عرار رشيد (21

 العممى لمنشر العربية المجمة ، منشور بحث ،" ينييفالفمسط واإلناث الذكور مف
-ISSN: 2663 ، ـ 2020 – ُحزيراف – 2: اإلصدار تاريخ العشروف ،العدد
 (.533 -518) ص ، 5798

دار النابغة -(: التحرش الجنسي باألطفاؿ2014راندا مصطفى الديب) (22
 لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاىرة.

"التحرش بالمرأة دراسة اجتماعية وحموؿ  ( 2006ر، البوابيجي. )  (23
 قانونية"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية. عماف.

(: المتغيرات االجتماعية والبيئية 2014زينب عبد البديع محمد)  (24
المرتبطة بالتحرش بالمرأة العاممة: دراسة مقارنة بيف القطاع والخاص"، رسالة 

عيف شمس: معيد الدراسات والبحوث البيئية، ماجستير غير منشورة، جامعة 
 قسـ العمـو اإلنسانية البيئية.

 ببعض وعبلقتو الزواجي التوافؽ -( :2008)  موسى أبو محمد سمية (25
 النفس، عمـ لقسـ مقدمة ماجستير رسالة المعاقيف، لدى الشخصية سيمات
 .اإلسبلمية الجامعة
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 ، األسرة ستقراروا الزواجي التوافؽ( 2013)   سميماف محمد سناء (26
 . 33-31 ص القاىرة، الكتب، عالـ ،4ط
(. أساسيات اإلرشاد الزواجي واألسري  2008صالح حسف الداىري)  (27

 . دار الصفا لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.
 األمف مجمة فى منشور مقاؿ(: " 2011) أحمد بدوى المحسف عبد (28

 .347 العدد ، العربية نايؼ جامعة ،" والحياة
 ببعض عبلقتو في الزواجي التوافؽ  -(: 2006)  محمود اهلل عبد (29

 المنصورة، جامعة-التربية كمية مجمة االنفعالي، والذكاء الشخصية عوامؿ
 110 – 52( ، 1)  60العدد

 عمى الواقع التحرش أشكاؿ(:2009)المجالي عبدالحفيظ عبلء (30
 .ؤتوم ماجستير،جامعة رسالة والحكومية، الخاصة الجامعات في الطالبات

العدد  ة،ي(: "التحرش الجنسي" ،مجمة المغرب2009)فياسي ـيعبد الكر  (31
 ، مراكش.٧٤١٥

( : " التحرش الجنسى مف الشارع الى 2016عبد العاطى )  عمرو (32
شبكات التواصؿ اإلجتماعى " ، المنتدى العربى لمعموـ العربية واإلنسانية ، 

تاريخ  http://socio.montadarabi.com/t4056-topicمتاح عمى موقع 
 .8/2019/ 12الدخوؿ 

 الزواج قرار واتخاذ االجتماعية المساندة"  -(:2014) عمي عمي (33
 العدد ، نفسية دراسات مجمة ، الزواجي بالتوافؽ وعبلقتيمػا القريف واختيار
 مصر. ، بنيا ،جامعة األوؿ

 التنبؤية القدرة  -( : 2019)  جمباف أبو ومعاوية الشواشرة، عمر (34
 المعمميف مف عينة لدى الزواجي بالتوافؽ النفسية غوطالض لمصادر

 ( ،ص 4عدد ،) 15  مجمد التربوية، العموـ في األردنية المجمة. المتزوجيف
419 - 434 . 

 أنماط ببعض وعبلقتو الزواجي التوافؽ -(: 2012) العادلي عمى (35
 .المستنصرية جامعة التربية، كمية ماجستير، رسالة. الشخصية
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 وعبلقتيا النفسية المرونة -( :2018) الغزو وأحمد ، قريطع فراس (36
 -Edu. Psy. 6, No.1 114. المتزوجات الطالبات بدى الزواجي بالتوافؽ

138Int. J. Res. 
 تكويف في الزواجي التوافؽ سوء أثر  -( :2014) ونوغي فطيمة (37

( MMPI2) اختبار تطبيؽ خبلؿ مف المرأة لدى النفسية األمراض عمى الميؿ
 محمد جامعة واالجتماعية، اإلنسانية العموـ كمية منشورة، غير دكتوراه أطروحة
 الجزائر. بسكرة، خضير،

 في دراسة: الزواجي اإلستقرار -(:2012) بممييوب كمثوـ (38
 (.24) العدد ، اإللكترونى الكتاب سمسمة. الزواج سييكيولوجية

 اوعقوبتي الجنسي التحرش جريمة(: 2013)اهلل عبد السيد جبر محمد (39
 القضاء في رسالة الماجستير ،(مقارنة دراسة)  والقانوف اإلسبلمي التشريع في

 .ماليزيا العالمية، المدينة جامعة اإلسبلمية، العموـ كمية الشرعية، والسياسة
 الزواجي بالتوافؽ والتنبؤ الشىخصية الخصىاؿ(.  2000)  زعتر محمد (40

 .قاىرةال األوؿ، العدد نفسية، دراسات مجمة الشباب، لدى
 وتربية ومنطمقاتو آدابو الحوار(: 2009) خوجة الديف شمس محمد (41

 .الرياض الوطني، لمحوار العزيز عبد الممؾ مركز ،1ط عميو، الزوجات
 الشروؽ، دار التحرش، عف سألوني(: 2000)الثويني فيد محمد (42

 . األردف
 3ط الجنسي التحرش مف أبناؤنا نقي كيؼ(:2010)حسيف مديحة (43

 .النيضة،مصر دار القاىرة،
 سوء في المساىمة العوامؿ بعض  -( :2013)  الينائية ميمونة (44

 وبعض والمصيمحة التوفيؽ لجاف عمى القائموف يدركيا كما الزواجي التوافؽ
 نزوى، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة. مسقط بمحافظة عمييا المتردديف

 .ف ُعما
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 بتقدير عبلقتوو  الزواجي التوافؽ -( :2018)  موسى محمد مؤيد (45
 رسالة ، والخميؿ لحـ بيت محافظتي في الحركية اإلعاقة ذوي لدى الذات

 .فمسطيف – القدس جامعة ، منشورة غير ماجيستير
 اليرموؾ طمبةجامعة إدراؾ( : " 2019)  العابديف زيف نزيو نبيؿ (46

 رسالة ،"  عمييـ وتأثيره اإلجتماعى التواصؿ مواقع عبر اإللكترونى لمتحرش
 قسـ ، اإلعبلـ كمية ، اليرموؾ جامعة ، األردف ، منشورة غير ستيرماجي

 .الصحافة
 اإللكترونية الصحؼ محتوى نشر( : " 2015)  الجواد عبد سيد نجوى (47

 المتابعة بنمط وعبلقتو وتويتر الفيسبوؾ اإلجتماعى التواصؿ مواقع عبر
 غير يرماجيست رسالة ، ميدانية دراسة ، الجامعى الشباب لدى اإلخبارية
 .اإلعبلـ قسـ اآلداب كمية ، حمواف جامعة ، منشورة

 فى اإلجتماعى التواصؿ مواقع دور(: " 2018)  سميماف فتحى نياد (48
 مسحية دراسة:  السياسية والمؤسسات السياسيف لمقادة الذىنية الصورة تشكيؿ
 كمية ، القاىرة جامعة ، منشورة غير دكتوراة رسالة ،" المصرى الشباب عمى
 .193 ص ، العامة العبلقات قسـ ، عبلـاإل
 الجنسى التحرش ينافس ىؿ( : " 2014)  جبراف مصطفى نورا (49

 جريدة ،"  ؟ والضحية المتحرش بيف المباشر الجنسى التحرش اإللكترونى
 . أيموؿ/  سبتمبر 22 ، اإلثنيف يوـ نشر مقاؿ ، األوسط الشرؽ

 التحرش لوجياباثو :  النساء ايذاء(: " 2018)  عمواف أحمد ىدى (50
 مركز ، واإلجتماعية اإلنسانية العموـ جيؿ مجمة ،"  بالمرأة اإللكترونى الجنسى
 .140 ،131 ص ،42 العدد ، العممى البحث جيؿ

 التواصؿ وسائؿ لمخاطر الخميج شباب إدراؾ( : " 2015) السقا ىمت (51
 ، األىمية الجامعة ، البحريف ، منشورة غير ماجيستير رسالة ،"  اإلجتماعى

 .اإلعبلـ كمية
" دراسة طرؽ وأساليب القضاء  -(:2013ىيئة األمـ المتحدة لممرأة ) (52

 عمى التحرش الجنسى فى مصر".
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 كما الناحجة الزوجية العالقة خصائص( :  2006) حموي وساـ (53
 مدينة في ميدانية دراسة ، المتزوجيف وغير المتزوجيف مف عينة تتصورىا
 . 1 العدد ،(  22) المجمد ، التربوية لمعموـ دمشؽ جامعة مجمة ، دمشؽ

 سيمات ببعض وعبلقتو الزواجي التوافؽ(  2009) الشيرى وليد (54
 ماجستير رسالة. جدة بمحافظة المتزوجيف المعمميف مف عينة لدى الشيخصيية

 .المكرمة مكة القرى، أـ جامعة منشورة، غير
 ، يةميدان دراسة ،"  اإلنترنت عبر التحرش( : " 2015)  زكى وليد (55

 .والجنائية اإلجتماعية لمبحوث القومى المركز ، ،القاىرة منشور بحث
 التواصؿ مواقع استخداـ( : " 2018)  ابراىيـ محمد ياسيميف (56

 منشورة غير دكتوراة رسالة ،"  الحكومة أداء نحو باإلتجاه وعبلقتو اإلجتماعى
 .واإلعبلف العامة العبلقات قسـ اإلعبلـ كمية ، القاىرة جامعة ،
 العدد المغربية، ،مجمة" الجنسي التحرش(: "2000) الكريـ عبد ياسيف (57

 .مراكش ،٧٤١٥
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