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ش اجلنيس  .أنواع التََّحرُّ

كلية العلوم سعت الدراسة احلالية إىل اكتشاف وجهة نظر طالب قسم االجتامع واخلدمة االجتامعية ب البحث: ملخص

ش  االجتامعية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف )دور بعض املامرسات السلوكية الَعْفِوية يف حدوث التََّحرُّ

َعْت عىل َعيِّنة بلغت ) زِّ عت البيانات بواسطة استبانة وم ( من الطالب املنتظمني بالقسم، وذلك بطريقة 406اجلنيس(، وُجم

أظهرت نتائج البيانات الَوْصفية للخصائص األولية  تظِمة، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، منها: العينة العشوائية املن

رية ما بني  مم َوْفًقا ملمْخَرجات  -سنة، كام أظهرت النتائج الوصفية 22إىل  21ألفراد عينة الدراسة ارتفاَع نسبة الفئة العم

أنَّه األفراد  -يارية، حسب رأي أفراد عينة الدراسة يف عبارات املحاور الثالثةاملتوسطات احلسابية العامة، واالنحرافات املع

ش اجلنيس، مع وجود بعض  يامرسون بعض السلوكيات الَعْفِوية ودون قصد؛ ممَّا يؤدي هبم إىل حدوث بعض أنواع التََّحرُّ

ش اجلنيس، كام أظهرت النتائج أيًضا وجود بعض الدوافع السلوكية املامَرسة أيًضا لدهيم، والتي تؤدِّي إىل حدوث التََّحرُّ 

وقد توّصلت الدراسة من خالل اختبار مصفوفة  األنواع  املتعددة للتحرش اجلنيس َوْفًقا ملمْعَطيات املتوسطات احلسابية. 

ش اجلنيس 593االرتباط إىل أنَّ أقوى هذه املتغريات ارتباًطا قد بلغ.  وأنواعه، يليها أيميًة ما وتبني أنَّه كان بني دوافع التََّحرُّ

ش اجلنيس وبعض املامرسات السلوكية الَعْفِوية،  ثم ما كان  بني املامرسات السلوكية الَعْفِوية، وأنواع  كان  بني دوافع التََّحرُّ

ش اجلنيس قد أسهم بأكرب نسبة يف تفسري التباي ش اجلنيس؛ ممَّا يؤكد لنا أنَّ متغري دوافع التََّحرُّ ( وفًقا ملمْعَطيات R-Squareن )التََّحرُّ

ش اجلنيس طبًقا لنتائج  Betaنتائج قيم بيتا  التي تؤكد أنَّ هذا املتغري كان هو الوحيد األكثر عالقة؛ تؤدِّي فعاًل إىل أنواع التََّحرُّ

نحو بعض املامرسات حتليل االنحدار املتعدد، ثم إنَّ نتائج حتليل التباين األحادي ملعرفة العالقة بني إجابات املبحوثني 

ش اجلنيس، أظهرت وجود عالقة قوية وذات داللة إحصائية عند مستوى.  000السلوكية، والدوافع املؤدية حلدوث التََّحرُّ

ش اجلنيس وأنواعه، وبني بعض املامَرسات السلوكية الَعْفِوية  وأنواعه   .بني دوافع التََّحرُّ

 (هـ2018/1439) جامعة امللك سعود، الرياض ،175-121ص  ، ص2ع، 30مجملة اآلداب، 

 

121 



 ش اجلنيسدور بعض املمامَرسات السلوكية الَعْفِوية يف حدوث التََّحرُّ :  مشبب سعيد بن ظويفر القحطاين                                                  122

 

The role of some spontaneous behavioral practices in 
 the occurrence of sexual harassment 

Mushabab bin Saeed  alQahtani 
Associate professor , Department of sociology ,  faculty of social scineces 

 at Imam Muhammad bin saud university 
 

(Received 9/1/1437H; Accepted for publication 19/7/1439H) 

 

Keywords: demographic characteristics, behavior, sexuality, harassment, sexual harassment patterns. 

Abstract: The present research sought to find out the students' attitudes for certain spontaneous 

behaviors and its relationship with the patterns of sexual harassment. The data collected by a 

questionnaire for a sample of (406) students by systematic sample with random way. The study found 

that there are a number of results as follow: 

The descriptive statistics demonstrated a high proportion for age group between 21 to 22 years old, 

and also the study revealed that the descriptive statistics of the means reported there often certain 

spontaneous behaviors for the adolescents, additionally, revealed that there are various reasons 

leading to the harassment, as well as different types of sexual harassment. 

Moreover, the study revealed that the results of Pearson Correlation demonstrated that the strongist 

variables was.652** between the causes of sexual harassment and spontaneous behaviors practiced by 

adolescents toward domestic patterns of sexual harassment.   

As for the results of Multiple Regression Analysis, it can be seen that the proportion of R-Square for 

the main variables showed that the causes of sexual harassment has contributed by highly proportion 

according to the Beta results at a level of 0.000.  

Finaly, to identify the relationships between spontaneous behaviors and sexual harassment, it can be 

seen that the test analysis of One Way ANOVA results showed a statistically significant differences 

between the responses of respondents about some of the behaviors and their relationship to the 

spontaneous patterns of sexual harassment at a level of 0.000 .  
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  الدراسة مقدمة

ش اجلنيس، وتتزايد يوًما بعد يوم  تتفاَقم قضية التََّحرُّ

بني األفراد، حتى أضحْت مشكلًة حقيقيًة ََيَْشى 

ها كثري  ح هبا؛ ألنَّ هذه املسألة يكَتنِفم ِحيَّة أْن يمََصِّ الضَّ

من احلساسية والرسية والعيب ضمن منظور اجتامعي 

لحق هبذا السلوك من ثفايف واسع النطاق، ناهيك عاّم ي

ْمعة الفرد الضحية داخَل الوسط  أرضار يف سم

 االجتامعي. 

ومع تنامي هذه القضية وتطورها عرب التاريخ 

اإلنساين، َحظِيت يف العَص احلديث باهتامم حميل 

وعاملي كبريين، يف األوساط اإلعالمية واألكاديمية 

واملجتمعية عىل كافة مستوياهتا؛ حتى أصبحت جزًءا 

خطاب احلياة اليومية يف معظم املجتمعات، إنَّ  من

ش اجلنيس سلوك إجرامي يعاِقب  -بالتحديد -التََّحرُّ

عليه الدين والقانون والعرف املجتمعي، بوصفه من 

أخطر املشكالت االجتامعية لكال طريَفْ عملية 

ش، القائم هبا، والواقعة عليه، وبطبيعة احلال  التََّحرُّ

ْظمى فإنَّ النساء واألطف ال واملراِهقني هم الغالبية العم

 ممن يقع عليهم هذا األذى. 

هذه القضية ختتلف طرق ارتكاهبا وأسباهبا 

ودوافعها، وَيتلف تفسريها من باحث آلخر، إال أنَّ 

الباحث قد ركز يف هذه الدرسة عىل مشكلة غامضة 

حتتاج إىل النقاش، بوصفها إحدى العوامل الغامضة؛ 

وعدم االهتامم هبا، أو جتاهلها من ِقَبل نظًرا خلطورهتا، 

املتخصصني وأرباب األرس، إنَّ تفسريات مالِحظِي 

ني بالسلوك  السلوك الَعفوي من ِقَبل الباحثني واملْهتَمِّ

ش اجلنيس، قد يوجد  اإلجرامي، وارتباط ذلك بالتََّحرُّ

له راِدع ملصلحة املجتمع، وهناك من يرى أنَّ هذا 

ة التَصف السلوكي َيتَّ  يبة الزائدة، والِفْطِريَّ سم بالطِّ

السليمة، والتواضع، والبساطة، واملرونة، يف حني يرى 

الصنف اآلخر أنَّ هذا التَصف ساَذج ميلء بالغباء 

ونقص الوعي. إنَّ التَصفات السلوكية الَعْفِوية  

ا مبنيٌة عىل تربية ساِميَة،  ها الصدقم والرباءةم؛ ألَّنَّ أساسم

ا التَصفات ؛ لكوَّنا مبنية  أمَّ ها اخلداعم الساَذجة فأساسم

عىل َتنِْشئة غرِي سليمة، ونريد أْن نؤكد هنا أنَّ الفرد 

الَعفوي البد أنَّه حيتاج إىل مزيد من النُّْضج االجتامعي، 

ا تكرِسم الروتني، واإلنسانم  والَعْفِوية  مطلوبة؛ ألَّنَّ

طاَلٌب بأْن يعرف كيف يطلِقم عفويته يف الوقت  مم

، وأمام االشخاص اآلخرين؛  حتى وا ملكان املمناِسَبنْيِ

يكون تَصفه يف املسار الصحيح والسليم بعيًدا عن 

املمْغِرضني، إنَّ متطلبات احلياة املجتمعية تفِرضم عىل 

الفرد رفَع مستوى حساسيته، وعدَم الغفلة ملا قد يدور 

ا أو ْستََغلَّ شخصيته الَعْفِوية  ماديًّ  حوَله؛ حتى ال تم

نم مطلوٌب يف  ا، ال سيام ممن حوله، والتوازم معنويًّ

فَهَم  التَصفات والسلوكيات اإلنسانية؛ حتى ال يم

ون لألفراد  دم عكسم املقصود، ممَّا يراه اآلخرون املرتصِّ

يف املواقف  "الِفْطِريَّة"ذوي التَصفات الَعْفِوية  

 االجتامعية ضمَن سري احلياة اليومية.
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  الدراسةمشكلة 

ت الدراسة عىل جانب مهم من التَصفات ركز

السلوكية التي تصدر بطريقة عفوية من بعض األفراد، 

ا  ْفَهم من ِقَبل األطراف األخرى بأَّنَّ والتي قد تم

دة؛ ممَّا قد يؤدِّي إىل أْن  َتَعمَّ تَصفات مقصودة ومم

يكونوا َضَحايا للتحرش، بسبب سوء فهم اآلخرين 

نْحطَّة وغري سويَّة؛ مما  سلوكياهِتم، وحتميلها تفسريات   مم

وِقع األرضاَر هبم.   يم

ش اجلنيس باألفراد الَعْفويني  إنَّ تزايد أنواع التََّحرُّ

الت مرتفعة يف  يزداد َحْجاًم وَنْوًعا وأسلوًبا، وبمعدَّ

ِشريم إليها 
ُجيع نواحي العامل، وفًقا لتقديرات بحوث سأم

صعوبة يف إطار وأدبيات البحث احلايل، وبالرغم من 

التحديد الدقيق، واإلفصاح عن حجم املشكلة يف 

املجتمعات املحافِظة؛ نظًرا حلساسية املوضوع لدى 

الضحية وأفراد عائلتها وحميطه االجتامعي، فإنَّ تركيز 

الباحث ينَصبُّ عىل ممارسة بعض السلوكيات الَعْفِوية 

ْسن نية-التي قد تؤدِّي ش -وبحم إىل ممارسة أنواع التََّحرُّ

 جلنيس ضدهم.  ا

هتا،  إنَّ املتأمل يف هذه املسألة جيدها ختتلف يف ِحدَّ

وَسعة انتشارها، وصور ممارستها من جمتمع إىل آخر، 

فعىل سبيل املثال إذا نظرنا إىل املجتمعات الغربية، وفًقا 

% من النساء 30لتقارير منظمة العمل، نجد أنَّ 

ْضَن للتحرش يف النمسا، ويف  التشيك العامالت َتَعرَّ

%، وهولندا 21%، ويف فرنسا 15%، والدينامرك 35

% )انظر ضو، 41%، والنرويج 27%، وأسبانيا 58

 (. 2م.م: 2010، وحممد، 18م: 2004

ش نالت اهتامًما دولًيا كبرًيا؛ حيث  إنَّ مشكلة التََّحرُّ

م.( أنَّ هذه القضية ظاهرة عاملية؛ 2009يرى رشاد )

م. جمموعة 1986 عام حيث أصدرت األمم املتحدة يف

من املباديء والقوانني حلامية األطفال، ويف عام 

م. 1996م. صدرت حقوق الطفل، ويف عام 1989

صدر قانون جتارة استغالل األطفال عامليًّا، ويف السويد 

م. صدر قانون يف املادة التاسعة واألربعني منه 2001

يف يضع َّناية االعتداء اجلنيس عىل األطفال عامليًّا، و

العام نفسه صدر قانون جتارة استغالل األطفال جنسيًّا 

(،  كام أنَّ دراسات حملية 3م: 2012يف اليابان )الطيار، 

ش والشذوذ واإليذاء اجلنيس،  سعودية تناولت التََّحرُّ

م. الزهراين وآخرون، 2005من أمثال )آل سعود، 

م. 2009م. الشعيبي، 2006. الشهري، ـه1421

دت هذه الدراسات ُجيعها م.(2010والشهري  ، أكَّ

ش منها: الشذوذ، واإليذاء،  عىل ُجلة قضايا عن التََّحرُّ

وخطورة هذه األنامط السلوكية، ورضورة جتريم 

ش اجلنيس، ووضع القوانني الصارمة والراِدعة  التََّحرُّ

عَتِدين، كام أظهرت إحصاءات وزارة الداخلية  للمم

هـ 1424 –.هـ1421السعودية يف تقريرها السنوي 

ش من اللَِّواط، وحماولة اللِّواط ارتفع  أنَّ قضايا التََّحرُّ

 1869هـ. ليصل إىل 1421بني سبعامئة قضية يف عام 

(.  فضاًل 3ه.: 1433هـ )الطيار، 1424قضية يف عام 



 125                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،30مجملة اآلداب، 

عن الفرتة احلالية، وما قد حيدث فيها من أنواع 

ش املختلفة، وما قد يصاحبها من حتديات يف  التََّحرُّ

وسائل التواصل االجتامعي، وأيًضا ما تفرزه احلياة 

 االجتامعية اليومية، ودخول املرأة سوَق العمل.

إنَّ ممارسة مثل هذا السلوك قد َتنتمج عنه آثاٌر سلبية 

متعددة، كالتغريات الفسيولوجية، والصحية، 

ة آراء Hayes, 2007: 113والنفسية، واالجتامعية، ) (، وَثمَّ

ش تتمثل يف تغري احلالة النفسية خمتلفة إلفرا زات التََّحرُّ

واملِزاجية لدى الضحية، كالشعور باألمل، واحلزن، 

(، وطبًقا ملا سبق Rlig, 2008والقلق، وامليل للعزلة )

ما "يمكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل اآليت:  

دور بعض املامرسات السلوكية الَعْفِوية  يف حدوث 

ش اجلنيس  ؟. "التََّحرُّ

 

  أمهية الدراسة

بعض َدْور اكتشاف  التطبيقية، يفتربز أيمية البحث 

 ،ل األفرادبَ س من قِ السلوكيات الَعْفِوية التي متارَ 

 يف حدوث بعض أنواع ،ودون قصد ،وبحسن نية

ش اجلنيس أيًضا  م هذا البحثم يقدِّ  يمكن أنْ و ،التََّحرُّ

 ،رَس املؤرشات التي قد تفيد أرباب األم  بعَض 

لتمييز  ؛بصورة أكثر واقعيةو والنساء، ،املراهقنيو

وجمال التَصفات، إضافة إىل فهم املشكلة  ،السلوك

ر ذْ احلِ  وأخذ، هلاوإجياد العالج املناسب  ،وأبعادها

 .مثل هذا السلوك يف املستقبل ،ممارسة يفيطة واحلِ 

ا األيمية العلمية فتنحَص يف معرفة  طبيعة ممارسة  أمَّ

لوك الَعْفوي ودوافعه، وعالقتها بعض أشكال الس

ا، يف  َعدُّ الوقوف عليه رضوريًّ ش اجلنيس الذي يم بالتََّحرُّ

ضوء اكتشاف بعض املتغريات املؤدية إىل ممارسة أنواع 

ش اجلنيس، كام تكمن أيمية الدراسة أيًضا يف  التََّحرُّ

استفادة بعض العاملني يف التعليم، والقضاء، وحقوق 

وبعض القطاعات ذات العالقة اإلنسان، واألمن، 

باألمرْسة، واملراهقني، والِعاَملة املنزلية من نتائج هذه 

ش، وتطبيع سلوك الفرد؛  الدراسة؛ للحدِّ من التََّحرُّ

ن تَصفه، ويرفع مستوى  َسِّ ليكون ناضًجا اجتامعًيا حيم

ْسَتَغلَّ شخصيته  حساسيته بام قد يدور حوله؛ حتى ال تم

ا  ا. الَعْفِوية  ماديًّ  أو معنويًّ

 

  الدراسةأهداف 

 :األهداف اآلتيةإىل حتقيق  سعت الدراسة

بعض املامرسات  حماولة اكتشاف َدْورِ  .1

ْسن  السلوكية الَعْفِوية التي يامرسها بعض األفراد بحم

حدوث إىل هبم  نية مع األطراف األخرى، وقد تؤدِّي

ش ممارسة   ضدهم. التََّحرُّ

التي الدوافع السلوكية  اكتشاف بعض .2

ِشنَي التي قد تؤدِّي حدوث إىل  يامرسها بعض املمَتَحرِّ

ش أنواع   املختلفة.التََّحرُّ

ش اجلنيس وفًقا  .3 اكتشاف بعض أنواع التََّحرُّ

لبعض املامرسات السلوكية الَعْفِوية والدوافع املؤدية 

 إىل حدوثه. 
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  الدراسة تساؤالت

ما َدْور بعض املامرسات السلوكية الَعْفِوية يف  .1

شدوث ح  اجلنيس؟ التََّحرُّ

حدوث إىل  ما الدوافع السلوكية املؤدية .2

ش اجلنسى  ؟التََّحرُّ

ش اجلنيس وفًقا لَدْور بعض  أنواعما  .3 التََّحرُّ

 املامَرسات السلوكية الَعْفِوية والدوافع املؤدية إليه ؟

 

  مفاهيم الدراسة

ش اجلنيس  .1  :"Sexual Harassment"التََّحرُّ

لباحث األدبياِت السابقَة وجد بناًء عىل مراجعة ا

 اجلنيس للتحرش دحمدَّ  تعريف وضع الصعب منأنَّه 

K حترًشا دُّ عَ يم قد  ما؛ ألنَّ "ثقايف"بوصفه مفهوًما نسبيًّا 

هذا من  آخر جمتمع يف كذلك يكون ال قد ،ما يف جمتمع

ه  الدويل املجتمع جيمع مل ومن ناحية أخرى ناحية، بَأرْسِ

 وحمدد للتحرش، إالَّ أنَّه واحد تعريفوضع  عىل

 قوانني إعداد جمتمع عىل أيَّ  عدتساقد  معايري ْت عَ ِض وم 

 األوريب االحتادتناسبه، وفًقا لوجهة نظر إعالن 

(European Union, 2012) وهناك بعض االجتهادات ،

ش اجلنيس؛ إذ عرفه  واملحاوالت لتعريف التََّحرُّ

، وَحَرَش َحَرَشهم حرًشا: َخ "املعجم الوجيز بأنَّه:  َدَشهم

ع، وَحَرَش  الدابَة: َحكَّ ظهَرها بعًصا أو نحوها لتمرْسِ

َش به:  رَّ شم به، وحَتَ الصيَد: َهيََّجه ليصيده، وَيتََحرَّ

مه. )املع ض له ليهجم م: 2000جم الوجيز، ـــتعرَّ

144.) 

َف بأنَّه  رِّ أيُّ قول أو "ومن الناحية االصطالحية عم

اَه شخص آخَر قد يتأذَّى فعل حيمل دالالت  جنسيًة جت

، وال يرغب فيه ، )الطيار، "منه ذلك الشخصم

َف بأنَّه 7م: 2012 رِّ ثرِيم الشهوَة "(، يف حني عم  ّ مكل ما يم

ة َنَظر  إىل الَعْورات من ِقَبل  من مَلْس أو َمْسح أو ِحدَّ

)الثويني،  "اجلنسني، أو حتى الكالم الوصفي املمِخلِّ 

: أنَّه است (، كام9م: 2000 نم ثارٌة بدوِن رغبة، ويتضمَّ

اللمَس، أو الكالَم، أو املحاَدثاِت اهلاتفيَة، أو 

ث عادًة من فرد يف موقع  املجاَمالِت غرَي الربئية، وحيدم

تشفيات، أو خالفه ـــالقوة يف أماكن كاملدارس، واملس

(( Baugh, 1997: 899،  ف بأنَّه رِّ مات اجلنسية غري املقدِّ وعم

مات أو غري ذلك من دْ ِخ  طلبو ،رغوب فيهاامل

 الطابع اجلنيس يلوك اللفظي أو اجلسدى ذــــالس

(65-66:Kiely, 2000) ف أيًضا بأنَّه رِّ جمموعة متنوعة (، وعم

 ،رغوب فيهااملسلوكيات غري التعليقات والمن 

مل السلوكيات اللفظية وغري اللفظية للجنس توتش

مس غري كات أو الليامءات أو النِّ وكذلك اإل، رَخ اآل

 (. ( Nicole, 2008: 378. "املرغوب فيه

ا بأنَّه السلوك فيعرف إجرائيًّ  الدراسة ها يف هذأمَّ 

التي غري املرغوب فيه، ويتمثل يف جمموعة من األفعال 

وصواًل إىل  ،تبدأ باالنتهاكات البسيطة إىل املضايقات

 ش جتاهَ ر من املتحرِّ النشاطات املخالفة التى تصدم 

 الدراسة هضمن هذا املفهوم لقياسه يف هذاألفراد، ويت

ش اجلنيس أنواعلكي تقيس  ؛( عبارة15عدد )  ،التََّحرُّ
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وهذه العبارات هي: )تعبريات الوجه التي حتِمل نوايا 

سيئة، النداءات اللفظية لغرض اإلغواء، املمالَحقة 

والتََّتبُّع لغرض جنيس، الدعوات لتناول وجبة لغرض 

بتقديم اخلدمات لآلخرين،  غري أخالقي، االهتامم

االستدراج  لغرض غري أخالقي، االقرتاب وحماولة 

، التهديد  من خالل عمليات االبتزاز، اآلخرينملس 

إجبار اآلخرين نحو ممارسة اجلنس، االغتصاب لكل 

ل عىل اآلخرين ألهداف أجزء اجلسم أو بعضه، التحايم 

غري أخالقية، استغالل السلطة لظروف اآلخرين، 

هاز فرص اإليذاء اجلنيس لآلخرين، احلركات انت

ة  عن اجلنس، واستخدام وسائل  والتَصفات املمَعربِّ

 ألغراض جنسية(. االجتامعي التواصل

الَعْفِوية  مفهوم بعض املامَرسات السلوكية .2

"Spontaneous Behaviors" 

ف يف دليل الرتبويني لرعاية السلوك وتقويمه عرَّ يم 

ر من سلوك نشاط يصدم ال بأنَّ "( 11: هـ1428)

 ،سواء كان أفعااًل يمكن مالحظتها وقياسها ،اإلنسان

تتم  أو نشاطات   ،كالنشاطات الفسيولوجية واحلركية

 ،لوالتخيُّ  ،روالتذكُّ  ،كالتفكري ،عىل نحو غري ملحوظ

 ا فيام َيصُّ أمَّ  ،(16: م2014)العنزي،  "وغري ذلك

 عىل حدِّ ف ،تعريف بعض املامرسات السلوكية الَعْفِوية

 ،له تعريف يف األدبيات السابقة دْ علم الباحث مل يوَج 

السلوك  :بأنَّه الدراسة ها يف هذنعرفه إجرائيًّ  ويمكن أنْ 

ر عن وي لكل األفعال والنشاطات التي تصدم فْ العَ 

 د  ْص بدون قَ  ،ظاهرة أم غريَ  سواًء أكانت ظاهرةً  ،الفرد

ْسَبق أو ختطيط هلذا السلوك أو التَصف عىل نحو غري  مم

ونقصد به  ،وحيدث بصورة غري إرادية ،ملحوظ

ل وحي ،السلوك غري املقصود :اإجرائيًّ   ،ن نيةْس بحم صم

ْسَبق، ويتضمن عدد  وفطرة سليمة دون أيِّ  ختطيط مم

باس لكي تقيسه هي: )ارتداء بعض اللِّ  ؛( عبارة16)

ل بَ ف لقيم وعادات املجتمع، كثرة املَِزاح من قِ املخالِ 

اد مع اآلخرين، استخدام األفراد األفر أغلب

ألسلوب الناعم يف احلديث مع اآلخرين، التقليد ا

قة رافَ ، مم ةاحلديث ةوضالغريب من ِقَبل البعض بحجة املم 

ل ا دون وعي، تواصم نًّ منهم ِس   األكربنيبعض املراهق

 مع اآلخرين بواسطة األجهزة الذكية، نياملراهق

رة، شطة اخلطِ  نحو بعض األننيمغامرات بعض املراهق

ألفراد املمنَْحطِّني باودون وعي  ،ن نيةْس االختالط بحم 

 بممتلكات اآلخرين نياملراهق عجابإا، سلوكيًّ 

سلوب تَصفاهتم، الثقة الَعْفِوية يف نوايا اآلخرين أو

طة يف سلوكيات رِ فْ ي، الثقة املم عادِ دون متييز السلوك املم 

د الكيل من العاَملة املنزلية من سائق وخادمة، االعتام

ألفراد عىل السائق واخلادمة، التسامح نحو ال بَ قِ 

لسائق واخلادمة، يستأمن افات السلوكية ألخطاء املخالَ 

من سائق وخادمة، االهتامم  األرسة العاَملة املنزليةَ  أفرادم 

ِشنَي بتقديم ِخ بَ من قِ  مات لآلخرين، وإغفال دْ ل املمتََحرِّ

 . لسائق واخلادمة(األرسة التَصفات السلوكية أمام ا

ش اجلنيس   .3  " motvation  Sexual"دوافع التََّحرُّ

ش اجلنيس يف هذَص قْ يم   الدراسة هد بدوافع التََّحرُّ
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لكي تتضمن قياس عدد  ؛( عبارة12ا يف عدد )إجرائيًّ 

)ضعف املسؤولية االجتامعية  :وهي ،من املتغريات

ِشنَي، غياب التنشئة االجت امعية جتاه األفراد املمتََحرِّ

ِشنَي، ضعف الوعي املجتمعي  السليمة لألفراد املمَتَحرِّ

ة  ش اجلنيس، االستعدادات الِفْطِريَّ ألساليب التََّحرُّ

لدى األفراد ملامرسة اجلنس، مشاهدة األفالم املمنوعة 

يف َخْلَوة عن املراقبة لدى املراهقني دائرة وسائل 

 قتوالتواصل االجتامعي يف املجتمع، زيادة كمية 

 يف املجتمع، قلة الرقابة األمنية نياملراهق الفراغ لدى

ِشنَي يف املجتمع، التَصفات  لسلوكيات املمَتَحرِّ

السلوكية الَعْفِوية دون قصد أثناء االختالط، وجود 

اإلغراءات املادية واملعنوية أمام األفراد، التربج 

م وثقافة املجتمع لدى النساء، واستخدام يَ قِ املخالف لِ 

 عاف النفوس(. ل ِض بَ ب االبتزاز من قِ أسالي

 

  الدراسة ة ملشكلة اجلوانب النظرية املفِّس 

ُجلة من الرباهني التي قد تفرس بعض سيعرض البحثم 

ش  بأنواعوعالقتها  ،املامرسات السلوكية الَعْفِوية التََّحرُّ

، العضوية تتمْعَزى لبعض املشكالقد اجلنيس التي 

ع والوازِ ، ألضبط االجتامعيضعف وسائل ا أو، أوالنفسية

 نتاَج سات املجتمعية املؤسَّ بعض وظائف  ضعف أو، الديني

أثناء يف واستغالل الفرص  ،التفاعل يف احلياة اليومية

وتعلم بعض السلوكيات املخالفة لبعض القيم ، االختالط

 ع. ا لغياب الرادِ نظرً  ؛واملعايري

يل ، عىل سب"Biological theory"اجلانب البيولوجي 

 Lombroso's theory of ""قوم عىل فكرة )ملربوزو( املثال ي

the born Criminal (1835–1909 من خالهلا تناول الذي 

حيمل الذي لمنحرف أو املجرم لالناحية الفيزيولوجية 

 ،"نفسه"بعض اخلصائص العضوية جتاه ذاته 

 حساس باألملضعف اإلك ،"العنف"اآلخرين و

، عنف املزاج، وخلجلعدم الشعور با، والقسوةو

 ، إنَّ ممارسة(Akers & Sellers, 2013وحب الرش )

عدم الشعور والسلوكيات الَعْفِوية غري املقصودة، 

ش نحو من ِقَبل املتحرش باخلجل  اجلنيس التََّحرُّ

؛ قد يكون نتيجة خلل نفيس أو عضوي أو باآلخرين

د دَ غم لفرازات اإوجود  خلل اجتامعي، فعىل سبيل املثال

سيكولوجية ي إىل عوامل يؤدِّ قد  ؛اجلهاز العصبي يف

 ،يف اجلانب الغرائزي ث شذوذٌ حيدم  ومن ثمَّ ، "نفسية"

والغريزة ، ي إىل اجلريمةالذي يؤدِّ مثاًل، وكغريزة القتل 

يؤدي إىل  ممَّا ؛ي إىل الفساد اخللقيتؤدِّ قد اجلنسية التي 

 & Walsh,2002فساد اخللق والدين والفطرة الغرائزية )

Rowe, 2002) َّوحسن  ،العاطفة الغرائزية؛ لذلك فإن

قد يقودهم هذا  ،النية لدى معظم األفراد يف املجتمع

 ؛خالقيةأ غريعامل أالنوع من التَصف السلوكي إىل 

وبالرجوع  ،ا لعدم فهم اآلخرين ملقاصدهم النقيةنظرً 

عن التحليل  هاجلانب النفيس لدى فرويد يف نظريتإىل 

 دُّ عَ يم الذي و ،"Psychological Analysis Theory"النفيس 

 Freud's Theory"أطلق عليها  التيذه النظرية هلؤسس امل
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of Psychological Analysis (1856–1939" أنَّ  معتقًدا 

العدوان غريزة فطرية ال شعورية تعربعن رغبة كل 

يصبح  ثمفرد، ثم يتحول تفكريه إىل عامل خارجي، 

تأثري الطاقة ل وفًقا اآلخرين عىل اوعنفً  اذلك عدوانً 

ش  , Edens et al) مثاًل  النفسية التي تقود إىل التََّحرُّ

لنا يوضح  نْ أراد أاجلانب ، هذا (133 – 129 :م.2006

، وقد ضطربات اجلهاز النفيس عىل السلوك البرشيا

د السلوك جمموعة من الغرائز  أنَّ  "فرويد" أكَّ

ة لدى األ والقيم  ئاملباد :"اهلو"اد فروالنزاعات الِفْطِريَّ

عىل نا األالتوفيق بني األ: "عىلنا األاأل"، واالجتامعية

خر آمن جانب والنزاعات الِفْطِريَّة من جانب 

رصاعات  نَّ إ ،(119 -118: 2008)الوريكات، 

بني الرغبات عن شواهد  التوفيقالذات هي حماولة 

ة للقيم االجتامعيية لوبني أوامر الذات املثا ،الذات

ش اجلنيسف ،(Merrell  et al, 2006) السائدة هبذا  -التََّحرُّ

شاذة لقيم الغرائز من ال جمموعة الَّ إما هو  -املضمون

شهوات الفرد  لكونه إذا تطلبت ؛ونظمه هودين عاملجتم

يكتمها بالصرب  نْ أ وجب عليهشباًعا إاجلنسية 

يعرب عنها  ا أنْ مَّ إوالتعفف واخلوف من نقد املجتمع، و

شباع إو ،اللذات خلفالزواج دون االنسياق ب

 ،عطاء احرتام للقيم والقيود االجتامعيةوإ ،الشهوات

ثم يأيت التصور اآلخر للجانب االجتامعي نحو تفسري 

املوضوع، وما يتضمنه من جوانب متعددة لتفسري 

القضية حمل النقاش، بوصف املجتمع الوعاَء املنشَط 

نحرف ال يظهر إالَّ يف للعوامل الدافعة؛ حيث إنَّ امل

وسطه االجتامعي وما حييط به من أوضاع، فاجلانب 

 "Social Control Theory"النظري للضبط االجتامعي 

م عن  ش اجلنيس ينجم عىل سبيل املثال يرى أنَّ التََّحرُّ

ضعف، وتفكك الروابط بني الفرد واملجتمع )املجايل، 

دى (، والشك أنَّ هذا اجلانب ينطلق ل15م: 2009

من عدة مسلَّامت، ، ( (Hirschi, 1969هريويش 

، وهي االستجابة لرأي ”Attachment“كااللتصاق 

اآلخرين وتوقعاهتم، فكلامَّ زادت عالقة الفرد باملهمني 

واالنغامس  له َقلَّت ممارسة السلوك املخالِف للقيم،

“Involvement” وهو االنشغال بالنشاطات العقلية؛ ممَّا ،

 ات السلوكية، واالنشغال بام هو نافع،يقلل االنحرف

، ويعني التزام الفرد بتحقيق ”Commitment“وااللتزام 

ويعني امتثال الفرد  ،”Belief“األهداف، وأخرًيا: املعَتَقد 

 & Hirschi)لقواعد اجلامعة والقوانيني الدينية والعرفية ) 

Gottfredson, 2005 ويفرس الباحث أنَّ العالقة بني ،

ش اجلنيس يف ضوء النظرية ممارسة ا لسلوك، والتََّحرُّ

ينبمع من أنَّ الفرد كلامَّ زادت عالقته باملحيطني ذوي 

األيمية، وبِِدراية فاحصة، وِخرْبة اجتامعية بام يدور 

ِشنَي  ؛ قلت نسبة السلوك الطائش من املمتََحرِّ حولهم

وَن يف مشاغل  شم جتاَهه، أيًضا عندما ينغِمسم املمَتَحرِّ

طات اليومية، ومراقبة وسائل الضبط االجتامعي النشا

ش؛ بسبب  هلم، يقلل من فرص ممارساهتم التََّحرُّ

انشغاهلم يف أمور تعود عليهم بالفائدة، فاملتحرش 
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عندما يرتكب سلوًكا منحرًفا يف حتقيق أهداف غري 

مقبولة اجتامعيًّا؛ فإنَّ ذلك قد يظِهر لنا عدم التزامه 

 وك امَلْرِعيَّة يف املجتمع. بالقوانني وقواعد السل

 Crime "كام أنَّ اجلانب النظري لفرصة اجلريمة

Opportunity Theory "1تتلخص يف رأي عدد من العلامء 

الذين يرون أنَّ حدوث السلوك املخالف للقيم يتطلب 

 ,Felsonتوافر بعض الفرص واألوضاع الداعمة )

ش اجلنيس يتطلب توا2006 فر أحوال (، كام أنَّ التََّحرُّ

مساعدة، كاهلدف، والزمان، واملكان، والشخص 

املدفوع، وغياب الرادع، واحلامية للمتحرشني، وعدم 

؛  2003البداينة، )وجود الرقابة والضبط االجتامعي  

، هذا اجلانب النظري يتمثل يف (م.2009واملجايل 

جمموعة من االفرتاضات التي تنطلق من فكرة أنَّ 

اف واجلريمة، ويتمثل يف كلٍّ من الفرصة تصنَع االنحر

تِيب، ونمط احلياة، واالختيار العقالين،  النشاط الرَّ

وعىل سبيل املثال سنركز فقط عىل جانب النشاط 

الذي ظهر يف  The Routine Activity Approachالرتيب 

بداية السبعينات والثامنينات؛ بسبب عدم وجود تفسري 

عىل تفسري سلوك لالنحراف واجلريمة، نظًرا لقدرهتا 

 ,Franklin, et al)امَلْجنِي عليه، والربط بني البئية واجلريمة 

2012 and Pratt, et al, 2012) ، وقد اعتمدت النظرية عىل

البمْعد املكاين، مركزًة يف مبادئها عىل التحليل الشامل 

                                                 
1.  ( (Hindelang, Gottfredson, and Garofalo 1978; 

Cohen and Felson 1979; Cohen, Felson, and Land 

1980 ). 

للمجموعات السكانية، واألنشطة املجتمعية، 

ألنشطة وبالتحديد التفاعل االجتامعي حول ا

االجتامعية اليومية، بالرتكيز عىل عنارص مهمة هي: 

أواًل: املجرم ذو الرغبة والدافعية، وثانًيا: اهلدف 

املناسب، وثالثا: غياب الرادع أو الرقابة )املجايل، 

تِيب 17-15م: 2009 (، ويمكن النظر إىل النشاط الرَّ

ش يف  عىل أنَّه يعود ملكان حدوث ممارسات التََّحرُّ

زل والسوق واملدرسة والشارع، وما قد ينبمع عنه من املن

إيمال الرقابة، وتفكك األرَس، وغياب املسؤولية 

املجتمعية ألفراد األرسة واجلريان واألقارب، وغياب 

الرقابة الواجبة؛ لتجنب إيقاع الرضر، وحتفيز السلوك 

 املخالف للضحية. 

 Functionalism "اجلانب النظري الوظيفي 

Theory" عود الفضل هلذا الرتاث النظري ألهم ي

الذي ينطلق من فكرة  2املؤسسني من علامء االجتامع 

اها أنَّ املجتمع َنَسٌق يتكون من جمموعة من  ؤدَّ مم

األنساق األخرى تتداخل وتتفاعل يف حتديد أنامط 

ْرف،  السلوك، كنسق الدين، واألرسة، والقانون، والعم

تباط وظيفي مهم والرتبية، وهذه األنساق بينها ار

، ولتحقيق (هـ.1433م. والفارح،2006 اليوسف،)

تكامل البناء االجتامعي بني وظائف األنساق قد يؤدِّي 

إىل ظهور رصاعات داخل البناء االجتامعي، فاألرسةم 

                                                 
2. ( August Comte, 1798-1857; Herbert  

Spencer,1820-1903; Emile Durkheim ,1858-1917; 

Talcott Parsons ,1902-1979; and Robert Merton , 

1949-1969). 



 131                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،30مجملة اآلداب، 

َعدُّ  َعدُّ نسًقا وظيفيًّا مهاًم للنََّسق الكيل يف املجتمع، أو تم تم

ًقا له، فكل فرد من أ َعوِّ فراد األرسة يؤدِّي دوًرا أيًضا مم

 ,.Michael et alمعينًا منه ضمن قواعد ومعايري املجتمع )

ِلُّ أيُّ من أفراد األرسة بدوره،  فإنَّ (2004 ، فعندما َيم

ز بعض املشكالت  البناء االجتامعي يصيبه خلٌل، وتربم

االجتامعية، ويظهر العنف وما سواه من السلوك 

-Andersen & Taylor, 2003:323)الطائش وانحراف األبناء 

( أّن البناء الوظيفي 1902)  Parsons. يرى بارسونز(324

ا، وإنام انعكاس للنسق  ليس سلوًكا عشوائيًّا أو فوضويًّ

 Michael etالثقايف يف املجتمع وفق التصور الوظيفي ) 

al., 2004) ؛ لذلك عندما َيتَلُّ أيٌّ من أدوار األفراد يف

ا تظهر وظائف أخرى؛ لتقوم عدد من الوظائف؛ فإَّنَّ 

بالدور املفقود، فعىل سبيل املثال: كثرة َمشاِغل الوالد 

عن القيام بدوره تظهر وظيفة السائق، وكذلك الوالدة 

ِلُّ بوظيفتها تظهر وظيفة اخلادمة، وعندما  عندما ختم

ختَتلُّ وظيفة الوالدين يف محاية ورقابة األوالد، تظهر 

بعض األنساق األخرى التي وظيفة الدولة، وهكذا يف 

 ترتبط بالنسق العائيل. 

 Differential"اجلانب النظري لالختالط التفاضيل 

Association Theory"  َرْت هذه النظرية من ِقبَل عامل طموِّ

 Edwin Hardinاالجتامع األمريكي إدورد سذرالند 

Sutherland (1883 –1950،)  وترى أنَّ كل فرد يتطبع

، (م.Scarpitti et al., 2009)  املحيط بهبالطابع الثقايف

وتعتمد عىل نوعية السلوكيات التي َيتلط هبا الفرد 

كام  -حسب النمط الثقايف؛ فسوء التنظيم االجتامعي

َز الرتكاب االنحراف  -"سذرالند"يرى  يعد املحفِّ

والسلوك اإلجرامي بسبب اخللل يف النظام، بالرغم 

نحرايف ليس موروًثا، من أنَّ السلوك اإلجرامي أو اال

ولكنَّه جيري تعلمه من اآلخرين نظًرا لالختالط 

واالتصال املبارش، ويزداد كلامَّ قويت الروابط 

االجتامعية عىل أساس القيم السائدة )عزمي، 

ش حيصل نتيجة ملامرسة بعض 2010 م.(، فالتََّحرُّ

السلوكيات الَعْفِوية بحسن نية نتيجة االختالط، 

ْكَتَسب بن اء عىل مؤرشات وممارسات السلوكيات ويم

غري املحسوبة، وبدعم االختالط، وحسن النية يف 

 املختَلط معهم. 

ْدع احلديثة   Modern"جانب غياب نظرية الرَّ

Deterrence Theory"  تنطلق هذه النظرية من أنَّ الفرد

بطبيعته يموَلدم وهو حيمل سلوًكا غري اجتامعي، بام يف 

وترى النظرية أنَّ اإلنسان يمواِزن ذلك إيذاء اآلخرين، 

بني الفائدة التي حيصل عليها يف مقابل الرضيبة أو 

التكلفة التي سوف يدفعها؛ فقد يتَصف اإلنسان بناء 

ش يزداد عندما ال يكون  عىل نتيجة املمواَزنة، وأن التََّحرُّ

م.: 2006هنالك عقوبة عىل مرتكِبه )اجلربين، 

ش (، ويفرس الباحث هذا اجل107 انب بأنَّ التََّحرُّ

يكون بني األفراد سلوًكا مماَرًسا يف اخلمْفَية؛ بسبب 

غياب الرادع القانوين والديني واخللقي والرتبوي؛ مما 

 يصعِّب عالَجه بشكل جدي.
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، Theory Anomieالالمعيارية "جانب نظرية األنومي 

ى بانعدام املعايري عند إميل دور   Émileكايموما يسمَّ

Durkheim (1893 وملخص فكرته أنَّ الَصاع بني ،

الرغبة يف إشباع االحتياجات األساسية للفرد، وبني 

 Tepperman)الوسائل املتاحة إلشباع تلك االحتياجات 

& Curtis, 2006).إنَّ تفكك البناء املعياري، وضعف م ،

ض الفرد إىل الفوىض، واخلروج عىل  قوة الضبط يعرِّ

 ,Hirschi & Gottfredson)مع ) املعايري املقبولة يف املجت

عىل أنَّ اإلنسان ال يستطيع أْن  "دور كايم"، وركز 2005

يتواَفَق مع نفسه ومع اآلخرين إالَّ اذا تواَفَقت حاجاتمه 

، وأنَّ املجتمع عندما (Gianfranco, 2000)مع وسائله 

يفتقر إىل جمموعة من القيم واملعايري التي توضح للناس 

بعضهم البعض، بمعنى آخر:  كيف يتَصفون جتاهَ 

عملية اَّنيار قواعد املجتمع، أو اَّنيار املعايري 

وقد أتى بعد دور  ،(Akers & Sellers, 2013)األخالقية 

الذي يرى أنَّ   Parsons (1902- 1979)كايم بارسونز

التوازن واالستقرار يما أساس املجتمع، 

 وظهوراحلركات املتطرفة هو نتيجة عدم االستقرار يف

حدد باسونز وقد  م.(Bernard et al., 2009)املجتمع 

رشوًطا لظهور السلوك املنحرف، كوجود عوامل تدَفع 

، وظهور ُجاعات "تغيري النظام القديم"إىل االغرتاب 

ذات ثقافة فرعية منحرفة، واعتامد اجلامعات الفرعية 

عىل أيدولوجية دينية معينة الكتساب الرشعية، 

الت االجتامعية واالقتصادية التي وأخرًيا: ظهور املشك

، كام أنَّ ربورت ((Siegel, 2007َفِشَلت النُّظمم يف حلها 

أشار إىل أنَّ الَصاع  Robert Merton ((1949-1969 مريتون

بني املعايري االجتامعية لتحقيق األهداف يقف عىل 

التدرج الِقيَِمي يف املجتمع، إضافًة إىل عدم كفاية 

املسموح هبا لبلوغ األهداف،  الوسائل املتوافرة

وسائل وأهداف غري أنَّ وجود  "مريتون"وأوضح 

ج رم ََيْ  ةمن ثمَّ ي إىل ظهور حالة األنومي، قة يؤدِّ متوافِ 

املعايري والقواعد األخالقية السائدة يف  ىلالفرد ع

ش  نَّ إ .(Tepperman & Curtis, 2006املجتمع ) التََّحرُّ

يف النظام  ل  خللَ  اجلنيس سلوك منحرف نتيجةً 

ووسائل املراقبة الرسمية وغري الرسمية  ،االجتامعي

ْ  ممَّا ؛عىل مستوى األرسة واحلي والشارع  ث عدمَ دِ حيم

ن بني أهداف املجتمع ومعايريه وأهداف توازم 

فاملعايري االجتامعية تعمل عىل جعل الفرد  ،املتحرش

وال تتيح له بعض  ،حيقق أهداف املجتمع كاملةً 

ناسبة والعادلة لتحقيق تلك األهداف التي الوسائل امل

ا يضطره لتوفري وسائل غري ممَّ  ؛يسعى لتحقيقها

ش الذي  :ومنها عىل سبيل املثال ،مرشوعة التََّحرُّ

 ي لالنحراف وهتك عرض اآلخرين.يؤدِّ 

  

  الدراسات السابقة

عىل حدِّ علم الباحث عن بعض املامرسات 

مل تتطرق له السلوكية والدوافع املؤدية للتحرش 

بحوث سابقة، إالَّ أنَّ الباحث سوف يعرض بعض 
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البحوث التي تقرتب من اهلدف الرئيس للبحث 

م.( قد 2012احلايل؛ حيث نجد دراسة الطيار )

ش اجلنيس بني الطالب يف املرحلة  تناولت التََّحرُّ

ش هي  الثانوية، وتوصلت إىل أنَّ أهم عوامل التََّحرُّ

 ِسنًّا، واستغالل جهل بعض ممصاَحبة الطالب األكرب

الطالب من ِقبَل األكرب ِسنًّا، وضعف الرقابة 

ر املعلم عن  ْسحة املدرسية، وتأخُّ واإلرشاف يف أثناء الفم

احِلصص، ووجود طالب يظهر عىل سلوكياهتم 

االنحراف، وكذلك َصْمت املدرسة عن عوامل 

ش بني الطالب، ثم أتى الشهري ) م.( يف 2010التََّحرُّ

سة هدفت إىل التعرف عىل االنحراف اجلنيس بعد درا

البلوغ، وعالقته بالتعرض لالعتداء يف أثناء الطفولة، 

ن يف الفئة  وتوصلت إىل نتائَج منها: أّن االنحراف يكمم

سنة، وقد َمثَّل التعرضم  30سنة إىل  16العمرية من 

لإلثارة اجلنسية املنحرفة يف الطفولة أَحَد عوامل 

يس بعد البلوغ، وَمثََّل االعتداء الكامل االنحراف اجلن

للتحرش اجلنيس اللفظي أو باللمس أَحَد عوامل 

االنحراف األخرى، كام أنَّ أكثر العوامل املؤدية 

لالنحراف اجلنيس هي الفضائيات اإلباحية، ومواقع 

َفَقاءم السوء، أما الشعيبي  التواصل االجتامعي، ورم

التعرف عىل  م.( يف دراسته التي سعت إىل2009)

ش اجلنيس وعقوبته، فقد توصل إىل أنَّ  جتريم التََّحرُّ

الرشيعة اإلسالمية سبقت القانون الوضعي يف حتريم 

ش  ش والعقاب عليه، وأوضح أنَّ جريمة التََّحرُّ التََّحرُّ

اجلنيس قد تدخل ضمن اجلرائم ذات األرقام 

َ أنَّ هناك فراًغا قانونيًّ  ا وتنظيميًّا يف املجهولة، كام أنَّه َبنيَّ

ش، لكن دراسة حسن ) م.(، 2008جمال جتريم التََّحرُّ

ش اجلنيس يف املجتمع املَصي،  عن ظاهرة التََّحرُّ

ْمرية األكثر عرضًة لإليذاء هي من  وجدت أنَّ الفئة العم

سنة، وأنَّ املظَهَر العام للنساء هو  25سنة إىل  19

ش، والن ساء الاليت السبب األسايس يف دوافع التََّحرُّ

عاننَِي من آثار نفسية  ْضَن للتحرش اجلنيس  يم تعرَّ

م.( يف 2007واجتامعية، يف حني عبادة وأبو دوح )

ش باملحارم، واألبعاد  بحثهم عن طبيعة أفعال التََّحرُّ

ش  االجتامعية املرتبطة هبا أكدا عىل تزايد أفعال التََّحرُّ

.( يف م2006اجلنيس ضد النساء، إالَّ أنَّ الشهري )

دراسته عن األطفال املتعرضني لإليذاء يف مدينة 

الرياض قد توّصل إىل أّن هناك أطفااًل يتعرضون ألكثر 

من نوع من اإليذاء، كاإليمال، إيذاء النفس، ثم 

اإليذاء البدين، ثم املتعرضني لإليذاء، وأّكد عىل أنَّ 

األطفال الذين يتعرضون لإليذاء يعانون من 

 أنَّ األطفال يتعرضون لإليذاء مشكالت نفسية، كام

َوْفَق املستوى التعليمي املنخِفض لألرسة وعدد 

م.(، عىل 2005أفرادها، كام أّكدت دراسة آل سعود )

أنَّ أكثر األنواع إيذاًء هو البدين، ثم اإليمال، ثم اإليذاء 

اجلنيس، ووجدت أنَّ اإليذاء يقع أكثر من ِقَبل 

در اإليذاء يف األرس الوالَِدْيِن، كذلك تموَجد مصا

كة وذات الدخل املنخفض، وأنَّ سبب اإليذاء  املمفكَّ
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يعود لوجود مشكالت أرسية بني والَدِي الطفل، بينام 

م.( يف دراسة له حول ظاهرة إيذاء 2004العنقري )

ل إىل أنَّ اإليذاء  األطفال يف املجتمع السعودي توصَّ

ه لألطفال هو دون سن السادسة، وأن  سبب املمَوجَّ

اإليذاء يأيت من والِِدهيِم واملحيطني هبم، وخصوًصا 

للذين يسكنون يف األحياء الشعبية، وقد َمثََّل اإليذاء 

البدين واللفظي املرتبَة األوىل التي من بينها اإليذاء 

 اللفظي واجلنيس. 

 

 

ش واآلثار املرتبطة به   أنواع التََّحرُّ

ش اجلنيس الظاهر يرى عدد من  كام-من أنواع التََّحرُّ

م. 2005الباحثني يف املجتمعات العربية: )آل سعود، 

م. قطب، 2007م. عبادة، وأبو دوح 2006اجلربين، 

م. 2009م. عواودة، 2009م. املجايل، 2008

م. وحكيمة، 2012م.  الطيار، 2010الشهري، 

م.(، هو اللمس للجسد، املعاكسات الكالمية أو 2013

ة أو اإليامءات، والنظرات التليفونية، اإلشارات املرتفع

الفاحصة، املمالَحقة والتََّتبُّع، يف حني نجد َمْن يمَصنِّف 

ش الكالمي،  ش اجلنيس إىل نوعني، أوهلام: التََّحرُّ التََّحرُّ

عابة، وحركات وأصوات  ويشتمل عىل التعليقات، والدُّ

واقرتاحات جنسية، يمسات بطريقة خاِدشة للحياء، 

ش غري والتعليقات حوَل اللِّ  باس، وثانيهام: التََّحرُّ

الكالمي، ويتضمن عرَض الصور اإلباحية عرب وسائل 

التواصل االجتامعي بأشكاهلا كافة، وختطي احلدود 

كاالقرتاب، التعابري واإليامءات بالوجه واحلركات 

اجلنسية بواسطة اجلسم أو اليد ) الدراسات والبحوث 

ء م.(، وقد شخص كل من علام2014الترشيعية، 

االجتامع والنفس واجلريمة أنَّ املتحرش ال َيرج عن 

ش  إحدى الشخصيات عند ارتكاب فعل، كالتََّحرُّ

السلطوي الذي يمتلك السلطة هبدف الضغط عىل 

الضحية؛ لالمتثال ألوامره، كالرئيس واملرؤوسني، 

ورية عىل  كم واملتحرش الذي يستخدم بعض القيم الذُّ

حرش ألهداف جنسية، اجلنس األضعف، وأخرًيا، املت

ويسعى إلشباع حاجاته )انظر: الدراسات والبحوث 

م.(، ويرى عدد من الباحثني  2014الترشيعية، 

م. 2007م.  السيد، 2003عسكر، م. 2003)البداينة، 

م. 2008م. عبيد، 2008م. قطب، 2008حايش، 

م. 2010م. الشاعر، 2010م. حممد، 2008خفاجي، 

ش اجلنيس: م.(، أّن من دو2013وحكيمة،  افع التََّحرُّ

 ، الفقر، والبطالة، وعدم وجود مصادر دخل كاف 

وعدم وجود التدخل املبكر من ِقَبل األرس لبعض 

احلاالت، أيًضا ثقافة املجتمع املحيط بالضحية، وغياب 

السياسات الرتبوية والتثقيفية هذا من جهة، ومن جهة 

ًة أخرى ضعف التنسيق بني املؤسسات املجتمعية، إضاف

إىل ضعف برامج احلامية االجتامعية، وضعف الرتبية 

األخالقية والدينية خصوًصا يف عَص الَعْومَلة، وعدم 

د األمني يف األماكن التي تظهر فيها َبواِدرم  التواجم

ش الظاهر واملسترت ) ا اآلثار (م.2008رشا، التََّحرُّ ، أمَّ
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ن يف حياة الضحي ة االجتامعية املصاِحبة للتحرش فتْكمم

الشخصية والنفسية واالجتامعية والصحية والقانونية؛ 

ْرَضًة للنقد املجتمعي، فضاًل عن  ممَّا جيعل الضحية عم

ضعف األداء التعليمي والوظيفي، وفقدان الثقة 

بالنفس واألشخاص املحيطني بالضحية واألماكن 

ش، كالشعور بالعار والذل،  املامثلة ملكان حدوث التََّحرُّ

واهللع واألرق والكوابيس، وصعوبة ونوبات اخلوف 

الرتكيز، ومشكالت صحية، والشعور بالعار واخليانة، 

، أضف إىل ذلك عدم (م.2010حممد، )وانعدام القوة 

وجود اإلحصاءات الرقمية التي توضح مدى انتشار 

ش عىل  الظاهرة، وعدم وجود االهتامم بظاهرة التََّحرُّ

الضحايا بعدم  املستوى الرسمي وغري الرسمي، واعتقاد

فتح املوضوع، كذلك ضعف العقوبات القانونية التي 

مركز الدراسات والبحوث الترشيعية، )حتمي الضحية 

ش اجلنيس يعود 2014 م.(، إنَّ معوقات احلد من التََّحرُّ

فعاًل إىل حساسية املوضوع، واخلوف من تلويث 

السمعة من جهة، ومن جهة أخرى: صعوبة إثبات 

ش عىل  الفرد، خصوًصا األطفال والنساء، وعدم التََّحرُّ

فتح املوضوع من ِقَبل الضحايا؛ ممَّا يزيد الظاهرة، 

ِشنَي ومتادهيم، وقلة الوعي  ويدعم نتشار املمتََحرِّ

بالظاهرة وأخطارها من ِقَبل أفراد األرسة واملجتمع عىل 

املستويات الضبطية الرسمية وغري الرسمية )السيد، 

 .(.    م2008م. وقطب، 2007

 

  اوإجراءاهت الدراسةمنهجية 

فقد ، ا لطبيعة البيانات املراد احلصول عليهانظرً 

منهج املسح االجتامعي بطريقة العينة  استخِدمَ 

مناسًبا لتحقيق  امنهجً العشوائية املنتظمة؛ لكوَّنا 

واقع أهداف الدراسة؛ للوصول إىل نتائج أمربيقية عن 

الطالب سة عىل الدرا اقتَصت حدودم وقد  املشكلة،

الذكور فقط، بقسم االجتامع واخلدمة االجتامعية بكلية 

العلوم االجتامعية بجامعة اإلمام حممد بن سعود 

 25هـ إىل 1437/ 2/ 1لفرتة الزمنية من اإلسالمية، ل

إجراء  وقَت البحث  جمتمعم  ومتثََّل  ،هـ1437/ 5/

طالب قسم االجتامع ُجيع يف ة امليداني الدراسة

سجالت وفًقا ملا أمتيح من ال االجتامعية،واخلدمة 

املتوافرة لقوائم الطالب يف القسم بكلية العلوم 

االجتامعية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

( 2103بالرياض، وقد بلغ إُجايل جمتمع البحث )

ولكي تكون  طالب  منتظاًم من اجلنس الذكوري فقط،

ىل العينة العشوائية فقد اعتمدت الدراسة ع العينة مماثلة

يف القوائم  ، حسبStratified Random Samplingاملنتظمة 

ا للقوائم وفقً  ،فرتة توزيع أداة ُجع البيانات

وقد  ،"املعاينة املنتظمة"فرة بطريقة ااملتووالسجالت 

ومثَّلت ما يقاِرب  ،(406بلغ إُجايل العينة املطلوبة )

لعينة بالتنسيق مع األداة عىل أفراد ا تقَ بِّ وطم  %،5نسبة 

العاملني يف القسم من أعضاء هيئة التدرئيس واملعيدين 

واملحارضين، باالعتامد عىل متغريات مستقلة اسمية 
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 ،مثل: )العمر ،بية، كمية وكيفية، كالبيانات األوليةتْ ورم 

نت من إىل متغريات أساسية تكوّ  إضافة ،التخصص(

ملحور عة عىل ثالثة حماور هي: اوزَّ ( عبارة مم 43)

التي  األول: بعض املامرسات السلوكية الَعْفِوية

ش اجلنيس  حلدوثاملؤدية ويامرسها األفراد  التََّحرُّ

( 16هذا املحور من ) نَ وَّ كَ وتَ  ،"كمتغري مستقل"

املحور الثاين: بعض الدوافع السلوكية التي  ،عبارة

ش اجلنيس  بأنواعوعالقتها  ،امرسها األفرادي التََّحرُّ

املحور و ،( عبارة12من ) نَ وَّ كَ وتَ  ،"مستقلكمتغري "

ش اجلنيس  أنواعالثالث:   ،"كمتغري تابع"التََّحرُّ

ق وقد استخدم الشكل املغلَ  عبارة،( 15من ) نَ وَّ كَ وتَ 

 َ لة لكل مَ حتَ ها اإلجابات املم ئد عىل ضودَّ لألداة الذي حتم

قرة بواسطة مقياس )ليكرت( للتدرج اخلاميس فِ 

ا، ا، غالبً ا، أحيانً ا، نادرً أبدً "ينة إلجابات أفراد الع

ها عرضم  جرىفقد  ؛فيام يتعلق بصدق األداةو ،"دائاًم 

مني من أعضاء هيئة التدريس بقسم كّ حَ عىل عدد من املم 

االجتامع واخلدمة االجتامعية باجلامعة ملعرفة آرائهم 

 ،حةبعض التعديالت املقرتَ  يْت رِ ْج أم التي عىل ضوئها 

ا ميدانيًّ  طبقتلداخيل لألداة فقد ا صدق االتساق اأمَّ 

ا ( طالبً 35عىل عينة غري عينة الدراسة األساسية لعدد )

حساب  جرىاجلغرافيا وعلم النفس، و ِي من قسمَ 

عاِمل ارتباط بريسون ملعرفة صدق االتساق الداخيل  مم

بني درجة كل عبارة من العبارات بالدرجة الكلية 

تية تعطي اآل ،(3و 2و 1املمنَْتِمَية إليه واجلداول ) 

( 1يت رقم )اجلدول اآلمن  يتبنيكام  ،وافيةً  تفاصيَل 

عاِمالت ارتباط بريسون لعبارات  يبنيالذي  مم

ش اجلنيس  :السلوكيات الَعْفِوية وعالقتها بالتََّحرُّ

 

ش اجلنيس عبارات بعض املامرسات السلوكية الَعْفِوية وعالقتها بأنواع التَّ ُمعاِمالت ارتباط  (. 1جدول رقم )  بالدرجة الكليةَحرُّ

 ."أي النمط املُنْتَِميَة إليه" 

 ُمعاِمل االرتباط  العبار ة  رقم 

 882.** .ارتداء بعض اللباس املخالف لقيم وعادات املجتمع 1

 872.** .األفراد مع اآلخرين أغلبل بَ كثرة املَِزاح من قِ  2

 862.** .اآلخريناستخدام األفراد لألسلوب الناعم يف احلديث مع  3

 868.** ة.احلديث ةوضالتقليد الغريب من ِقَبل البعض بحجة املم  4

 854.**  .ا ودون وعينًّ  األكرب منهم ِس نيمرافقة بعض املراهق 5

 856.** . مع اآلخرين بواسطة األجهزة الذكيةنيتواصل املراهق 6
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 (.1تابع جدول رقم )

 ُمعاِمل االرتباط  العبار ة  رقم 

 854.**  . نحو بعض األنشطة اخلطرةنيغامرات بعض املراهقم 7

 858.** .األفراد املمنَْحطِّني سلوكيًّ بااالختالط بحسن نية ودون وعي  8

 862.** .سلوب تَصفاهتمأ بممتلكات اآلخرين ونيعجاب املراهقإ 9

 866.** .يعادِ الثقة الَعْفِوية يف نوايا اآلخرين دون متييز السلوك املم  10

 873.** .طة يف سلوكيات الِعاَملة املنزلية من سائق وخادمةرِ فْ الثقة املم  11

 861.** .ألفراد عىل السائق واخلادمةال بَ االعتامد الكيل من قِ  12

 862.** .التسامح نحو ااملخالفات السلوكية ألخطاء للسائق واخلادمة  13

 856.**  .وخادمة يستأمن أفراد األرسة الِعاَملة املنزلية من سائق 14

ِشنَي بتقديم ِخ بَ االهتامم من قِ  15  867.**  .مات لآلخريندْ ل املمَتَحرِّ

 866.** .إغفال األرسة التَصفات السلوكية أمام السائق واخلادمة 16

 0.01** دال عند مستوى الداللة 

 

قيم  أنَّ ( 1) ول رقمااجلد بيانات كذلك يظهر من

عاِمالت االرتباط لكل عب ما ارة من العبارات مع مم

وَجَبة ودالةً جاءت  تقيسها ا عند مستوى إحصائيًّ  مم

ا ثبات أمَّ  الداخيل، ا يدل عىل قبول اتساقهاممَّ ؛ (0.01)

عاِمل ثباتِه باستخدامفقد  املقياس  جرى حساب مم

لالتساق  ،((Cronbach's Alpha "معادلة ألفا كرونباخ"

( 4)الداخيل ونتائجه موضحة يف اجلدول رقم 

عاِمالت ان يوضح  (3و 2رقم )واجلدوالن التاليان  مم

ش اجلنيس ارتباط بريسون لعبارات  دوافع التََّحرُّ

 وأنواعه:
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ش اجلنيس(. 2اجلدول رقم ) ش بالدرجة الكلية بأنواعوعالقتها  ،ُمعاِمالت ارتباط عبارات دوافع التََّحرُّ  التََّحرُّ

 ."أي النمط املُنَْتِمَية إليه" 

 ُمعاِمل االرتباط  العبار ة  قم ر

ِشنيَ  1  805.** .ضعف املسؤولية االجتامعية جتاه األفراد املمَتَحرِّ

ِشنيَ ئغياب التنش 2  803.** .ة االجتامعية السليمة لألفراد املمَتَحرِّ

ش اجلنيس 3  811.** .ضعف الوعي املجتمعي ألساليب التََّحرُّ

ة لدى األ 4  828.**   .فراد ملامرسة اجلنساالستعدادات الِفْطِريَّ

 815.** مشاهدة األفالم املمنوعة يف َخْلَوة عن املراقبة  5

 821.** .لدى املراهقني دائرة وسائل التواصل االجتامعي يف املجتمع 6

 819.** . يف املجتمعنيزيادة كمية قت الفراغ لدى املراهق 7

ِش  8  815.** .نَي يف املجتمعقلة الرقابة األمنية لسلوكيات املمَتَحرِّ

 834.**   .التَصفات السلوكية الَعْفِوية دون قصد أثناء االختالط 9

 828.**  .وجود اإلغراءات املادية واملعنوية أمام األفراد 10

 837.**  .التربج املخالف لقيم وثقافة املجتمع لدى النساء 11

 844.** .اف النفوسعَ ل ِض بَ استخدام أساليب االبتزاز من قِ  12

 0.01** دال عند مستوى الداللة 

 

ش اجلنيس بالدرجة الكلية  أنواعُمعاِمالت ارتباط عبارات (. 3اجلدول رقم )  ."أي النمط املُنَْتِمَية إليه"التََّحرُّ

 ُمعاِمل االرتباط   العبار ة رقم 

 797.** .تعبريات الوجه التي حتِمل نوايا سيئة  1

 783.** .ية لغرض اإلغواءالنداءات اللفظ 2

 782.**  .املمالَحقة والتََّتبُّع لغرض جنيس 3
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 (.3تابع اجلدول رقم )

 ُمعاِمل االرتباط   العبار ة رقم 

 797.** .الدعوات لتناول وجبة لغرض غري أخالقي 4

 793.** .االهتامم بتقديم اخلدمات لآلخرين 5

 789.**  .االستدراج لغرض غري أخالقي 6

 804.** .آلخرينااالقرتاب وحماولة ملس  7

 803.**  .التهديد من خالل عمليات االبتزاز 8

 794.**  .إجبار اآلخرين نحو ممارسة اجلنس 9

 790.**  .االغتصاب لكل أجزء اجلسم أو بعضه 10

 776.** .التحايل عىل اآلخرين ألهداف غري أخالقية 11

 780.**  .استغالل السلطة لظروف اآلخرين 12

 779.** .انتهاز فرص اإليذاء اجلنيس لآلخرين 13

ة عن اجلنس 14  794.** .احلركات والتَصفات املمَعربِّ

 801.** .استخدام وسائل التواصل ألغراض جنسية 15

 0.01** دال عند مستوى الداللة 

 

قيم  ( أنَّ 3و 2رقم ) نيولااجلد بيانات يتبني من

عاِمالت االرتباط لكل عبا ما رة من العبارات مع مم

وَجَبة ودالةً جاءت  تقيسها ا عند مستوى إحصائيًّ  مم

(؛ 3، 2وفًقا ملمْخَرجات اجلدولني السابقني ) ،(0.01)

 . الداخيل ا يدل عىل قبول اتساقهاممَّ 

جرى حساب فقد املقياس بوجه عام، ا ثبات أمَّ 

عاِمل ثباتِه باستخدام  "معادلة ألفا كرونباخ" مم

Cronbach's Alpha)  ) لالتساق الداخيل، وكانت نتائجه

 (:4كام يظهر من اجلدول رقم )
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 لالتساق الداخيل(  (Cronbach's Alpha "معادلة ألفا كرونباخ" حساب ُمعاِمل ثباتِه باستخدام (.4اجلدول رقم )

 العبارات 
 عدد 

 العبارات

 ُمعاِمل ثبات

 Cronbach's Alpha 

 **871. 16 ْفِوية  العَ ية السلوكاملامرسات بعض 

ش اجلنيس دوافع  **835. 12 التََّحرُّ

ش اجلنيس أنواع  **802. 15 التََّحرُّ

 **922. 43 الثبات العام

 
 

عاِمل الثبات  ( فإنَّ 4ا لبيانات اجلدول رقم )طبقً  مم

، الَعْفِوية املامرسات السلوكيةالعام ملقاييس بعض 

ش اجلنيس، وأنواعه حيث  ا؛مرتفعً ن كا ودوافع التََّحرُّ

املقياس يتمتع بدرجة عالية  يدل عىل أنَّ  ممَّا( 922بلغ )

عليه يف التطبيق امليداين جلمع  اعتمد حيث ؛من الثبات

وِعَي يف استخدام  ،البيانات اجلوانب  األداةوقد رم

قد فا أسلوب حتليل البيانات اإلحصائي أمَّ  ،األخالقية

برنامج  استخدم أساليب إحصايئة مناسبة عن طريق

م اإلحصائية للعلوم االجتامعية بواسطة برنامج زْ احلَ 

(SPSS عاِمل ارتباط بريسون للتحقق  ؛"Pearson’s"( كمم

ش  بأنواع املتغرياتمن طبيعة االرتباط بني  التََّحرُّ

معادلة ألفا "م دِ خْ كذلك استم  ،اجلنيس بالدرجة الكلية

أداة للتأكد من ثبات   ،( Cronbach's Alpha) "كرونباخ

 تمدِ خْ ويف مرحلة حتليل البيانات استم   البحث،

املتوسطات واالنحرافات املعيارية والرتتيب 

(Descriptive Statics)،  (،3إىل  1املحاور من )لعبارات 

عاِمالت ارتباط بريسون ) جرىكام   Pearsonاستخدام مم

Correlation)،  لغرض فحص االرتباط بني املتغريات

 ة  دَ والتابع ملعرفة أثر كل متغري عىل حِ  ،املستقلة الرئيسة

مستوى بعض  عنيف تفسري التباين أيًضا ستفادة لال

ملعرفة قوة تأثريها النسبي عىل  املامرسات السلوكية؛

عاِمل بيتا  أنواع ش اجلنيس اعتامًدا عىل مم ، Bet التََّحرُّ

تأكد من سالمة االفرتاضات جرى الوبعد ذلك 

نات إلجراء حتليل االنحدار املطلوب توافرها يف البيا

Multiple Regression كافرتاض التوزيع الطبيعي، 

وافرتاض استقاللية املتغريات املستوفية للرشوط بدقة 

ا استخدم حتليل التباين عن بعضها البعض، وأخريً 

بني إجابات  العالقةملعرفة  One Way ANOVAحادي األم 

ش  أنواعطبًقا الختالف متغريات  ،أفراد العينة التََّحرُّ

 اجلنيس. 
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  نتائج الدراسة                                          

: النتائج الوصفية للبيانات األولية أل   الدراسة:فراد عينة أوالا

 

 .يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب بياناهتم األولية . (5) رقم جدول

 النسب )%( التكرارات )ك( قيم املتغريات املتغريات

مر
لع
اا

 

 سنة21سنة إىل أقل من  19من 
98 

24.1% 

 سنة 23سنة إىل أقل من  21من 
174 

42.9% 

 سنة 25أقل من  إىل سنة 23من 
106 

26.1% 

 سنة فأكثر 25من 
28 

6.9% 

 املجموع
406 

100.0% 

ص
ص
خ
الت

 

 

 علم اجتامع
108 

26.6% 

 خدمة اجتامعية 
298 

73.4% 

 املجموع
406 

%100.0 

 

رقم دول لجمن توزيع أفراد العينة طبًقا ل يتبني لنا

إىل  21) التي تقع ما بنيالعمرية  الفئة ارتفاع نسبة( 4)

د لنا أنَّ هذه الفئة العمرية سنة( 23أقل من  ؛ ممَّا يؤكِّ

أكثر متيًزا ملالحظة السلوك الَعْفوي الذي يامَرس من 

ش وفًقا  املراهقني والنساء، وعالقة ذلك بأنواع التََّحرُّ

التخصص  لقدرهتم العلمية املكتسبة عن طريق

العلمي، من جانب آخر لموِحَظ من اجلدول عند توزيع 

َتَغريِّ التخصص العلمي ارتفاعم نسبة الطالب يف مسار  مم

 اخلدمة االجتامعية مقاَرنًة بطالب علم االجتامع.

 

  ثانياا: النتائج الوصفية ملحاور الدراسة

 : املامرسات السلوكية الَعْفِويةاملحور األول: بعض 

 ات،املتوسطنتائج  يبني( 6) جدول رقم

لعبارات بعض  والرتتيب ة،املعياري اتواالنحراف

 .املامرسات السلوكية الَعْفِوية  
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 لعبارات بعض املامرسات السلوكية الَعْفِوية والرتتيب ة،املعياري اتواالنحراف ات،املتوسطنتائج  يبني (.6جدول رقم )

 عبارات املحور األول

Items  

 العينة

N 

 سطاملتو

Mean 

االنحراف 

 املعياري

Std. 
Deviation  

 الرتتيب

Order no 

  .ارتداء بعض اللباس املخالف لقيم وعادات املجتمع
406 3.2463 1.42930 16 

 .كثرة املَِزاح من قبل أغلب األفراد مع اآلخرين
406 2.6502 1.09357 13 

 .استخدام األفراد ألسلوب الناعم يف احلديث مع اآلخرين
406 2.6847 1.24489 14 

 .التقليد الغريب من ِقَبل البعض بحجة املموضة احلديثة
406 2.2906 1.31064 1 

  .ا ودون وعيمرافقة بعض املراهقني األكرب منهم سنً 
406 2.4384 1.19253 5 

 . مع اآلخرين بواسطة األجهزة الذكيةنيتواصل املراهق
406 2.3153 1.23693 2 

  .ني نحو بعض األنشطة اخلطرةغامرات بعض املراهقمم 
406 2.5222 1.22656 7 

 .األفراد املمنَْحطِّني سلوكيًّ بااالختالط بحسن نية ودون وعي 
406 2.6256 1.22030 12 

 .سلوب تَصفاهتمأ بممتلكات اآلخرين ونيعجاب املراهقإ
406 2.3596 1.10386 3 

 .يعادِ املم الثقة الَعْفِوية يف نوايا اآلخرين دون متييز السلوك 
406 2.5320 1.23036 8 

 .رطة يف سلوكيات الِعاَملة املنزلية من سائق وخادمةفْ الثقة املم 
406 2.5862 1.11387 11 

 .ل ألفراد عىل السائق واخلادمةبَ االعتامد الكيل من قِ 
406 2.4236 1.19167 4 

 .لسائق واخلادمةاالتسامح نحو املخالفات السلوكية ألخطاء 
406 2.8030 1.12901 15 

  .يستأمن أفراد األرسة الِعاَملة املنزلية من سائق وخادمة
406 2.5567 1.22141 10 

ِشنَي بتقديم خدمات لآلخرينبَ االهتامم من قِ    .ل املمَتَحرِّ
406 2.4581 1.28504 6 

 .إغفال األرسة التَصفات السلوكية أمام السائق واخلادمة
406 2.5419 1.19339 9 

 68472.   2.5647احلسايب العام واالنحراف املعياري    املتوسط 
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 التي( 6رقم ) السابق عىل معطيات اجلدول بناءً 

واالنحرافات  ،لمتوسطات احلسابيةه طبًقا لنتائجم  تبني

عبارات  نحو أفراد عينة البحثرأي حسب املعيارية 

 بأنَّه أحياًنا يامِرس األفراد بعضاملحور األول 

ودون قصد؛ ممَّا يؤدِّي إىل  ،ْفِويةالسلوكيات العَ 

ش اجلنيس، وذلك طبًقا  حدوث بعض أنواع التََّحرُّ

، 2.5647 الذي بلغ  العاماحلسايب املتوسط لنتائج 

، وبالنظر إىل عبارات 68472. كاننحراف معياري اوب

املحور التي جاءت كل عبارة منها حسب أيميتها عىل 

ِقَبل البعض بحجة التقليد الغريب من الرتتيب اآليت: )

ل  املراهقني مع اآلخرين  املموضة احلديثة، َتواصم

 نيعجاب  املراهقإبواسطة األجهزة الذكية، 

سلوب تَصفاهتم، االعتامد أبممتلكات اآلخرين و

قة رافَ ل ألفراد عىل السائق واخلادمة، مم بَ الكيل من قِ 

ا ودون وعي، االهتامم نًّ بعض املراهقني األكرب منهم ِس 

ِشنَي بتقديم ِخ بَ من قِ  مات لآلخرين، دْ ل املمَتَحرِّ

غامرات بعض املراهقني نحو بعض األنشطة اخلطرة، مم 

الثقة الَعْفِوية يف نوايا اآلخرين دون متييز السلوك 

ي، إغفال األرسة التَصفات السلوكية أمام عادِ املم 

السائق واخلادمة، يستأمن أفراد األرسة الِعاَملة املنزلية 

طة يف سلوكيات الِعاَملة رِ فْ ادمة، الثقة املم من سائق وخ

 ،ن نيةْس املنزلية من سائق وخادمة، االختالط  بحم 

ا، كثرة املَِزاح من ألفراد املمنَْحطِّني سلوكيًّ باودون وعي 

ل أغلب األفراد مع اآلخرين، استخدام األفراد بَ قِ 

ألسلوب الناعم يف احلديث مع اآلخرين، التسامح ا

لسائق واخلادمة، األخطاء  السلوكية فاتنحو املخالَ 

ا ارتداء بعض  اللباس املخالف لقيم وعادات وأخريً 

 (. املجتمع

 

ش اجلنيس دوافعاملحور الثاين:   :التََّحرُّ
 

ش اجلنيسوالرتتيب لعبارات  ة،املعياري اتواالنحراف ة،احلسابي اتنتائج املتوسط يبني (7) جدول رقم  .دوافع التََّحرُّ

 حور الثالثعبارات امل

Items  

 العينة

N 

 املتوسط

Mean 

االنحراف 

 املعياري

Std. Deviation  

 الرتتيب

Order no 

ِشنيَ   .ضعف املسؤولية االجتامعية جتاه األفراد املمَتَحرِّ
406 2.2906 1.18811 2 

ِشنيَ   .غياب التنشئة االجتامعية السليمة لألفراد املمَتَحرِّ
406 2.3202 1.19709 3 

ش اجلنيسضعف ال  .وعي املجتمعي ألساليب التََّحرُّ
406 2.5123 1.20230 9 

ة لدى األفراد ملامرسة اجلنس    .االستعدادات الِفْطِريَّ
406 2.4483 1.22163 7 
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 .  (7) جدول رقم -تابع 

 عبارات املحور الثالث

Items  

 العينة

N 

 املتوسط

Mean 

االنحراف 

 املعياري

Std. Deviation  

 الرتتيب

Order no 

 .مشاهدة األفالم املمنوعة يف َخْلَوة عن املراقبة
406 2.2611 1.31311 1 

لدى املراهقني دائرة وسائل التواصل االجتامعي يف 

 .املجتمع

406 2.3695 1.27520 4 

 . يف املجتمعنيزيادة كمية قت الفراغ لدى املراهق
406 2.5369 1.17688 10 

ِشنَي يف املجتمعقلة الرقابة األمنية لسلوكيات ا  .ملمَتَحرِّ
406 2.4581 1.10754 8 

   .التَصفات السلوكية الَعْفِوية دون قصد أثناء االختالط
406 2.6059 1.17688 12 

  .وجود اإلغراءات املادية واملعنوية أمام األفراد
406 2.5468 1.12942 11 

  .التربج املخالف لقيم وثقافة املجتمع لدى النساء
406 2.3990 1.11262 5 

 .اف النفوسعَ ل ِض بَ استخدام أساليب االبتزاز من قِ 
406 2.4286 1.16686 6 

 74686.  2.4314املتوسط احلسايب العام واالنحراف املعياري 

 

 تبني( التي 7جات اجلدول السابق رقم )رَ خْ ا ملم وفقً 

ا للمتوسطات احلسابية، واالنحرافات ه طبقً نتائجم 

فراد عينة البحث نحو عبارات املعيارية حسب رأي أ

املحور الثاين بأنَّه يكون هناك دوافع للتحرش اجلنيس 

ش املختلفة حسب نتائج تؤدِّ  ي إىل بعض أنواع التََّحرُّ

وبانحراف ، 2.4314املتوسط احلسايب العام الذي بلغ 

، وبالنظر إىل عبارات املحور التي 74686معياري كان 

ا عىل الرتتيب حسب أيميتهمنها جاءت كل عبارة 

: )مشاهدة األفالم املمنوعة يف َخْلَوة عن املراقبة، اآليت

ِشنَي،  ضعف املسؤولية االجتامعية جتاه األفراد املمَتَحرِّ

ِشنَي،  غياب التنشئة االجتامعية السليمة لألفراد املمَتَحرِّ

لدى املراهقني دائرة وسائل التواصل االجتامعي يف 

قيم وثقافة املجتمع لدى املجتمع، التربج املخالف ل

اف عَ ل ِض بَ النساء، استخدام أساليب االبتزاز من قِ 

ة لدى األفراد ملامرسة  النفوس، االستعدادات الِفْطِريَّ

ِشنَي يف  اجلنس، قلة الرقابة األمنية لسلوكيات املمَتَحرِّ

ش  املجتمع، ضعف الوعي املجتمعي ألساليب التََّحرُّ

 يف نيلدى املراهق اجلنيس، زيادة كمية قت الفراغ
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املجتمع، وجود اإلغراءات املادية واملعنوية أمام 

ا التَصفات السلوكية الَعْفِوية دون خريً أاألفراد، و

 .قصد أثناء االختالط (

 

 

ش اجلنيس أنواع: الثالثملحور ا  :التََّحرُّ

ش اجلنيسيب لعبارات والرتت ة،املعياري اتواالنحراف ة،احلسابي اتيوضح نتائج املتوسط. ( 8) جدول رقم  أشكال التََّحرُّ

 عبارات املحور الثالث

Items  

 العينة

N 

 املتوسط

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation  

 الرتتيب

Order no 

 2 1.14696 2.4581 406 .تعبريات الوجه التي حتِمل نوايا سيئة 

 5 1.14320 2.5222 406 .النداءات اللفظية لغرض اإلغواء

 11 1.11840 2.6305 406  .َحقة والتََّتبُّع لغرض جنيساملمال

 13 1.15569 2.6453 406 .الدعوات لتناول وجبة لغرض غري أخالقي

 3 1.16846 2.4631 406 .االهتامم بتقديم اخلدمات لآلخرين

 4 1.09036 2.5025 406  .االستدراج لغرض غري أخالقي

 8 1.13333 2.5567 406 .آلخرينااالقرتاب وحماولة ملس 

 6 1.14696 2.5419 406  .التهديد من خالل عمليات االبتزاز

 14 1.09730 2.6847 406  .إجبار اآلخرين نحو ممارسة اجلنس

 15 1.11078 2.7094 406  .االغتصاب لكل أجزء اجلسم أو بعضه

 12 1.16056 2.6404 406 .التحايل عىل اآلخرين ألهداف غري أخالقية

 9 1.11964 2.5665 406  .لسلطة لظروف اآلخريناستغالل ا

 7 1.19733 2.5468 406  .انتهاز فرص اإليذاء اجلنيس لآلخرين

ة عن اجلنس  10 1.18338 2.6034 406 .احلركات والتَصفات املمَعربِّ

 1 1.17893 2.3103 406 .استخدام وسائل التواصل ألغراض جنسية

 69090.       22.5588ملعياري املتوسط احلسايب العام واالنحراف ا

 .ا(بدا أ. 5ا، . نادرا 4ا، حيانا أ. 3ا، . غالبا 2، . دائاما 1عبارات املوافقة ملقياس لكرت اخلاميس )  
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ا ( طبقً 8عىل نتائج اجلدول السابق رقم ) بناءً 

واالنحرافات املعيارية حسب  ،للمتوسطات احلسابية

 ،لثالثرأي أفراد عينة البحث عن عبارات املحور ا

املتعدده للتحرش  األنواعبأنَّه يوجد هناك بعض 

املتوسط احلسايب العام  دت لنا نتائجم اجلنيس حسبام أكَّ 

نحراف معياري اوب 22.5588 للمحور الثالث الذي بلغ

، وبالرجوع إىل عبارات املحور التي جاءت 69090.كان

: اآليتحسب أيميتها عىل الرتتيب منها كل عبارة 

ائل التواصل ألغراض جنسية، تعبريات )استخدام وس

، االهتامم  بتقديم اخلدمات الوجه التي حتِمل نوايا سيئةً 

لآلخرين، االستدراج  لغرض غري أخالقي، النداءات 

اللفظية  لغرض اإلغواء، التهديد من خالل عمليات 

االبتزاز، انتهاز فرص اإليذاء اجلنيس لآلخرين، 

استغالل السلطة آلخرين، ااالقرتاب وحماولة ملس 

ة عن  ألوضاع اآلخرين، احلركات والتَصفات املمَعربِّ

ل عىل اجلنس، املمالَحقة والتَّتَبُّع لغرض جنيس، التحايم 

اآلخرين ألهداف غري أخالقية، الدعوات لتناول 

وجبة لغرض غري أخالقي، إجبار اآلخرين نحو 

ا االغتصاب لكل أجزء اجلسم خريً أممارسة اجلنس، و

 . أو بعضه(

 

عالقة بعض املامَرسات السلوكية والدوافع : ثالثاا

ش اجلنيس:    بأنواع التََّحرُّ

 مصفوفةِ  ستخراَج ا احلاليةم  الدراسةم  ِت بَ لَّ طَ تَ 

 الثالثة ( بني املتغرياتPearson Correlation) رتباطِ اال

 اآليت:املوضحة باجلدول 

 

 ."الثالثة"( بني املتغريات Pearson Correlationيبني مصفوفَة االرتباط ) . (9جدول رقم )

(3) 

ش  أنواع التََّحرُّ

 اجلنيس

(2) 

ش دوافع  التََّحرُّ

 اجلنيس

(1) 

املامرسات بعض 

 الَعْفِوية  ةالسلوكي

 املتغريات

  1 
 الَعْفِوية   ةالسلوكياملامرسات بعض    (1)   

 1 .567** 
ش اجلنيس دوافع    (2)     التََّحرُّ

1 .593** .524** 
ش اجلنيس أنواع   (3)      التََّحرُّ

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                                                       0.01دال إحصائياا عند مستوى **                

 

رتباط  ستخراج مصفوفة االنظًرا حلاجة البحث ال

(Pearson Correlation)،  حة باجلدول بني املتغريات املوضَّ

سة يلغرض فحص االرتباط بني املتغريات الرئ السابق 

ش  ودوافعالَعْفِوية،  املامرسات السلوكيةبعض ) التََّحرُّ
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ش اجلنيس( وأنواعاجلنيس،  لنا من  وتبني ،التََّحرُّ

 ْ وجود عالقات ارتباطية ( 9رقم )جات اجلدول رَ خمم

 ؛ئية بني كل من هذه املتغرياتقوية ذات داللة إحصا

بني ، وتبني أنَّه كان **593.حيث بلغ أقوى االرتباطات

ش اجلنيس دوافع قد  كان يليها أيمية وأنواعه، ،التََّحرُّ

ش اجلنيس  بني دوافع  **567بلغ  وبعض التََّحرُّ

 ثم جاءت نتيجةم  املامرسات السلوكية الَعْفِوية،

السلوكية الَعْفِوية بني املامرسات   **524االرتباط .

ش اجلنيس، و للحصول عىل نتائج أكثر وأنواع التََّحرُّ

سلوب حتليل أاستخدام  َتَطلََّب البحثعلمية 

 بعد أن ،(Multiple Regressionاالنحدار املتعدد )

ت الرشوط بدقة ألساليب حتليل االنحدار يَ فِ وْ استم 

 من اجلدول يتبنيكام  ،(Multiple Regressionاملتعدد )

 :اآليتوالشكل 

 

 .للمتغريات الرئيسة ةاملعياري اتواالنحراف اتيوضح املتوسط . (10جدول رقم )

 املتغريات

Variables 

 املتوسط

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 

 العينة

N 

 الَعْفِوية   ةالسلوكياملامرسات بعض    (1)   
2.5588 .69090 406 

ش دوافع    (2)     اجلنيس التََّحرُّ
2.5647 .68472 406 

ش اجلنيس أنواع   (3)      التََّحرُّ
2.4314 .74686 406 

 

بني ي( الذي 10نالحظ من معطيات اجلدول رقم )

توسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية جلميع لنا امل

السلوكيات الَعْفِوية التي "املتمثلة يف  البحثمتغريات 

ش اجلنيس، ا ودوافعيامرسها املراهقون،   وأنواعلتََّحرُّ

ش اجلنيس ا تقل انحرافاهتا املعيارية عن أَّنَّ  ،"التََّحرُّ

توزيع أفراد عينة  ا يدل عىل أنَّ ممَّ  ؛املتوسطات احلسابية

ا، ولتحديد نسبة الدراسة احلالية كان توزيًعا طبيعيًّ 

مسايمة كل متغري من هذه املتغريات يف تفسري نسبة 

نتائج حتليل االنحدار املتعدد  تضح مناالتباين، فقد 

(Multiple Regression يف اجلدول )اآليت : 
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 . (Multiple Regressionيوضح حتليل االنحدار املتعدد ) . (11جدول رقم )

 اإلحصائيةالداللة 

Sig. 

 قيمة ت

(T-test) 

 قيمة بيتا

(Beta) 

 املتغــــــريات

Variables 

.000 5.921 .277 
   .امرسات السلوكية الَعْفِويةبعض امل   (1)   

.000 9.345 .436 
ش اجلنيس   (2)     .دوافع  التََّحرُّ

 000ومستوى الداللة.  404( .R-Squareنسبة التباين املفّس ة ) 

 136.530(  Fقيمة ) 

 000aدالة إحصائيا:.

      

نسبة التباين  ( أنَّ 11تشري نتائج اجلدول رقم )

وهو  ،(404.)  ه املتغريات قد بلغ( هلذR-Squareاملفرسة )

عند  136.530(  Fحيث بلغت قيمة )  ؛داللة إحصائية وذ

د لنامما  ؛000aمستوى. ش  دوافعمتغري  أنَّ  يؤكِّ التََّحرُّ

اجلنيس قد أسهم بأكرب نسبة يف تفسري التباين وفًقا 

هذا  د أنَّ تؤكِّ  Betaقيم بيتا  نَّ إحيث  ؛ملعطيات اجلدول

 ؛إحصائية داللة اذوالوحيد األكثر أثًرا  املتغري كان هو

( وهي دالة إحصائية عند 436.) Betaحيث بلغت قيمته 

ذات داللة  عالقة، وملعرفة هل هناك 000مستوى.

ش اجلنيس  حدوث فعلية تؤدِّي إىلإحصائية  التََّحرُّ

طبًقا الختالف   ةتغري تابع وبعض املتغريات املستقلمك

م حتليل التباين اتخدسا وقد جرى ،هذه املتغريات

 العالقةلتوضيح داللة  One Way ANOVAاألحادي 

 ةالسلوكياملامرسات طبًقا للمتغريات: متغري بعض 

ش اجلنيس دوافعمتغري و ،الَعْفِوية و جاءت  ،التََّحرُّ

 :اآليتيف اجلدول كام النتائج 
 

ا  العالقةملعرفة  One Way ANOVAنتائج اختبار حتليل التباين األحادي  يبني . (12جدول رقم ) ختالف البني إجابات أفراد العينة طبقا

ش اجلنيس أنواعمتغريات   . التََّحرُّ

 

 املتغريات

 مصدر 

 التباين 

 جمموع 

 املربعات 

 درجة 

 احلرية 

 متوسط

 املربعات 

 قيمة ف

F-Value  

مستوى 

 الداللة 

Sig.- level 

بعض املامرسات السلوكية    (1)   

 الَعْفِوية  

 2.009 44 88.416 بني املجموعات

 

7.149 

 

.000 

 281. 361 101.465 داخل املجموعات

  405 189.881 املجموع
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 .(12جدول رقم )تابع 

 

 املتغريات

 مصدر 

 التباين 

 جمموع 

 املربعات 

 درجة 

 احلرية 

 متوسط

 املربعات 

 قيمة ف

F-Value  

مستوى 

 الداللة 

Sig.- level 

ش اجلنيسدواف   (2)      ع  التََّحرُّ

 2.919 44 128.415 بني املجموعات

 

10.806 

 

.000 

 270. 361 97.496 داخل املجموعات

  405 225.911 املجموع

 

من  تبني( فقد 12يات اجلدول رقم )طَ عْ بناء عىل مم 

نتائج اختبار حتليل التباين األحادي ملعرفة العالقة بني 

دور هات أفراد العينة حول إجابات املبحوثني نحو اجتا

 بأنواعوعالقتها  ،الَعْفِوية املامرسات السلوكيةبعض 

ش اجلنيس وتبني من نتائج اجلدول السابق ، التََّحرُّ

وجود عالقة ذات داللة إحصائية هلذه املتغريات 

ش ودوافع  ،الَعْفِوية املامرسات السلوكيةبعض " التََّحرُّ

عند   F-Value  10.806حيث بلغت قيمة ف  ،"اجلنيس

د وجود عالقة ذات داللة ؛ مما يؤكِّ 000مستوى.

ش اجلنيس  دوافعإحصائية بني  كذلك  وأنواعه،التََّحرُّ

؛ مما 000عند مستوى. F-Value  7.149بلغت قيمة ف  

د وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني بعض يؤكِّ 

ش اجلنيسوأنواع  ،سات السلوكية الَعْفِويةاملامرَ   .  التََّحرُّ

 

  والتوصيات الدراسةمناقشة نتائج 

بعض دور كتشاف ا احلايل هو البحث هدف

ْسن نية، و السلوكيات الَعْفِوية  عالقتها التي متاَرس بحم

ش اجلنيس بأنواع اإلحصاء نتائج  ؛ حيث أظهرتالتََّحرُّ

، واالنحرافات لمتوسطات احلسابيةطبًقا لالوصفي 

يف  -يامِرسون نَّ األفراداملعيارية وفًقا للمحاور الثالثة أ

دون قصد؛ ممَّا السلوكيات الَعْفِوية بعض  -الغالب

ش اجلنيس بكل أنواعه  يؤدِّي هبم نحو َمزالِق التََّحرُّ

ش اجلنيس قد ، املختلفة كام تبني أنَّ دوافع التََّحرُّ

ِجَدت  ش اجلنيس، ومن َثمَّ وم أسهمت يف إحداث التََّحرُّ

 املامَرس وفًقا لبعض أنواع خمتلفة للتحرش اجلنيس

املمامَرسات السلوكية الَعْفِوية والدوافع، وهذه النتيجة 

تنسِجم مع نتائج عدد من الدراسات لباحثيني حمليني 

؛ الزهراين وآخرون، 2005أمثال )آل سعود، 

م.؛ 2009م.؛ الشعيبي، 2006ه. ؛ الشهري، 1421

م.(، الذين أّكدوا عىل خطورة أنامط 2010والشهري، 

ش اجلنيس، ورضورة جتريمه، ووضع القوانني التَّ  َحرُّ

ش من  الرادعة للمعتدين، ونظًرا ملا ينتج عن التََّحرُّ

اآلثار السلبية، كالتغريات الفسيولوجية، والنفسية، 

واالجتامعية، كالعار الشديد يف أغلب املجتمعات 
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(Hayes, 2007: 113 إضافة لذلك حدوث تغريات ،)

َجّراء الشعور باألمل، واملَْيل  ِمزاجية لدى الضحية من

َعدُّ مشكلة غامضة Rlig, 2008للعزلة ) (، وهذه القضية تم

ح هبا نظًرا حلساسيتها  َيشى الضحية أنَّ يمََصِّ

االجتامعية، وما قد يلحق بسببها من رضر يف سمعة 

َعدُّ هذه املامَرسة سلوًكا إجراميًّا  الضحية، ومن ثمَّ تم

، بوصفه من يعاِقب عليه الدينم والق انونم والعرفم

م.(، أشار 2012أخطر املشكالت االجتامعية، الطيار)

عن صدور قرار قانوين  عاملي يف اليابان يف عام 

اَرسة 2001 م. ملنع استغالل األطفال جنسيًّا، إنَّ ممم

السلوكيات الَعْفِوية، وبدون قصد لدى األفراد، كام 

ي ملامرسة حتاًم ستؤدِّ  "املحور األول"توضحه عبارات 

ش اجلنيس املختلفة حسب أيمية  بعض أنواع التََّحرُّ

الرتتيب لكل عبارة من عبارات املحور، وِمْثلم هذه 

ثرِيم الغرائز من  التَصفات السلوكية غري املقصودة قد تم

ِشنَي؛ ملحاولة اللمس واالقرتاب )الثويني،  ِقَبل املمَتَحرِّ

 لكالميةااملقدمات (، وقد يكون استخدام 9م.: 2000

السلوك اللفظي أو  عن طريق رغوب فيهاامل غري

(، أو احتامل استخدام Kiely, 2000:66-65)اجلسدى 

الضحية  ملس يف حماولة الستدراجأو  أو نَِكات  يامءات إ

(Nicole, 2008: 378 عىل كل حال ،) السلوك العفوي

ن نية وفطرة سليمة دون أي ختطيط ْس بحم  مماَرسته جتري

ْسَبق  األفعال والنشاطات التي تصدر عن كلل ،مم

ِشنَي الذين  األفراد، ْفَهم بسوء نية من طرف املمَتَحرِّ ويم

ْعَزى ملشكاليعانون من عدة مشكالت قد   تتم

ضعف استغالل ل أو، نفسية أو، غرائزية أو، عضوية

الوازع ضعف  ووغياب الرادع، أوسائل الضبط 

املؤسسات بعض ضعف وظائف  أو، الديني

، أثناء االختالطيف ص رَ واستغالل الفم  ،ةاملجتمعي

 Biological"البيولوجي  وعىل سبيل املثال االجتاه

theory" الفيزيولوجية  يرى أنَّ املتحرش من الناحية

 ،عضويةالحيمل بعض اخلصائص شخص منحرف 

املزاج جتاه الغري، وعنيف  حساس باألملضعف اإلك

(Akers & Sellers, 2013)د يف اجلهاز دَ غم لفرازات ا، إنَّ إ

ث حيدم  ومن ثمَّ ، سيكولوجيةي إىل عوامل ؤدِّ تالعصبي 

ي إىل الفساد ؤدِّ ي الذيشذوذ يف اجلانب الغرائزي 

اجلانب وقد أّكد  ،(Walsh,2002 & Rowe, 2002) الِفْطري

ال شعورية تعربعن رغبة  فِْطريةغريزة ال عىل أنَّ النفيس 

َ و ،فردال  ثم عنف ضدي، ل تفكريه إىل عامل خارجوِّ حتم

( لذلك م.Edens et al , 2006)تأثري الطاقة ل وفًقااآلخرين 

ش جمموعة فإنَّ   التي ال تمْعطِيشاذة الغرائز من الالتََّحرُّ

ف عليها يف ا للقيم والقيود االجتامعية املتعارَ احرتامً 

 ,Hirschiوقد أشار هريويش  ،النظم االجتامعية والدينية

لَّامت أنَّ االستجابة لرأي يف عدد من املمَس   (1969)

َعدُّ  اآلخرين وتوقعاهتم، وااللتزام بتحقيق األهداف يم

امتثااًل لدى الفرد لقواعد اجلامعة والقوانيني الدينية 

ْرفية ) ، نظرية الفرصة (Hirschi & Gottfredson 2005والعم

للجريمة  ترى أنَّ حدوث السلوك املخالف للقيم كان 
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(، م.Felson, 2006اعمة )بسبب وجود األوضاع الد

وبالتأكيد مماَرسة السلوك العفوي يربِهن عىل صحة 

الرأي القائل بأنَّ الفرصة وانتهاز السلوك يصنع 

االنحراف يف البيئة املحيطة يف أثناء التفاعل االجتامعي 

يف األنشطة االجتامعية اليومية، وهذا قد ينسجم يف 

ة الشهري جزء من املحتَوى مع ما توّصلت إليه دراس

ية 2010) م.( التي تشري إىل أنَّ أكثر العوامل املؤدِّ

َفقاءم  للتحرش هي وسائل التواصل االجتامعي، ورم

السوء، واملمِحيط االجتامعي، يف حني يرى العنقري 

ش اجلنيس هو عدم 2004) م.( أنَّ أحد أسباب التََّحرُّ

 االنضباط من ِقَبل معظم األفراد.  

تباط بني املتغريات الثالثة قد كام أنَّ مصفوفة االر

ها أنَّ أقوى هذه املتغريات ارتباًطا كان  أظهرت نتائجم

ش اجلنيس، وبني بعض املامَرسات  بني دوافع التََّحرُّ

السلوكية الَعْفِوية، وهذا ما يؤكده نقاش كل من 

، عن أنَّ (هـ.1433م. والفارح،2006 اليوسف،)

نساق تتداخل املجتمع َنَسق يتكون من جمموعة من األ

وتتفاعل يف حتديد أنامط السلوك كنسق الدين واألرسة 

والقانون والعرف، وعىل اعتبار أنَّ كل فرد من أفراد 

األرسة يؤدِّي دوًرا معينًا ضمن قواعد ومعايري املجتمع 

. إالَّ أنَّه عندما َيل أيُّ من  (Michael et al., 2004)كام يراه

ناء االجتامعي يصيبه َخَلل أفراد األرسة بدوره، فإنَّ الب

زم مشكالت اجتامعية   ,Andersen & Taylor)ثم َترْبم

، وهذا قد ينسجم مع وجهة نظر (2003:323-324

م.( يف أنَّ البناء الوظيفي ليس 1902)  Parsonsبارسونز

ا، وإنَّام انعكاٌس  سلوًكا عشوائيًّا           أو فوضويًّ

ور الوظيفي للنسق الثقايف يف املجتمع وفق التص

(Michael et al., 2004 ويفرس الباحث ذلك بأنَّه عندما ،

عىل  -َيتل أيُّ دور من أدوار أفراد األرسة، كاملراهقني

أوالنساء يف عدد من الوظائف تظهر  -سبيل املثال

وظائف أخرى؛ لتقوم بالدور املفقود، فمثاًل عندما 

ر وظيفة ختتلُّ وظيفة األرسة يف محاية ورقابة األبناء تظه

الدولة، وهكذا يف بعض األنساق، وقد برزت كثرٌي من 

املشكالت داخَل األرسة نتيجَة وجود الِعاَملة املنزلية؛ 

ش اجلنيس  ناًخا غرَي مناسب لدوافع التََّحرُّ ممَّا يفرز مم

التي تقود إىل التَصفات الَعْفِوية غري املحسوبة، أضف 

بطالة، إىل ذلك ضعف الرقابة األمنية، وزيادة ال

وظهور االبتزاز، وخَتَيلِّ املجتمع عن املسؤولية، وكل 

هذه العوامل حتاًم ستؤدِّي إىل أنواع خمتلفة ومتعدده 

ش اجلنيس.   ملامرسة التََّحرُّ

حتليل االنحدار من جهة أخرى أظهرت نتائجم 

 لمتغرياتل ،(R-Squareنسبة التباين املفرسة ) املتعدد أنَّ 

ش اجلنيس افعكانت لصالح دو سةيالرئ  الذي التََّحرُّ

م يَ قِ ملمْخَرجات  طبًقاأسهم بأكرب نسبة يف تفسري التباين 

الوحيد األكثر هو هذا املتغري  أنَّ  ، التي أثبتتBetaبيتا 

ش اجلنيس، هذه النتيجة  عالقة معنوية بأنواع التََّحرُّ

 Differential"تتفق مع مبادئ نظرية االختالط التفاضيل 

Association Theory" عند إدورد سذرالندEdwin Hardin 
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Sutherland   الذي يرى أنَّ كل فرد يتطبَّع بالطاَبع الثقايف

مؤكًدا  .(م.Scarpitti et al., 2009انظر  ) املحيط به

سذرالند أنَّ ذلك يمكن أْن يعود إىل سوء التنظيم 

االجتامعي الذي يعد املحفز الرتكاب االنحراف؛ 

م.(، 2010ام االجتامعي )عزمي، بسبب اخللل يف النظ

ش باألفراد جيري نتيجًة ملامرسة بعض  التََّحرُّ

السلوكيات الَعْفِوية بحسن نية، مع زيادة االختالط، 

وكسب سلوكيات غري مرغوب فيها، بدعم من ِقَبل 

ْسن النية يف املختَلط هبم. ر، وحم  االختالط غري املمرَبَّ

لتباين حتليل اومن ناحية أخرى أظهرت نتائج 

ملعرفة العالقة بني إجابات أفراد العينة نحو األحادي 

اجتاهاهتم لبعض السلوكيات الَعْفِوية، وعالقتها بأنواع 

ش اجلنيس وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني  التََّحرُّ

ش دوافع ش اجلنيس وأنواع اجلنيس التََّحرُّ ، يليها التََّحرُّ

وأنواعه، وهذه سات السلوكية الَعْفِوية بعض املامرَ 

، 7، 6النتيجة تدعم النتائج الوصفية يف اجلداول رقم ) 

(، لكل هذه املتغريات، كام أنَّ هذه النتيجة تتفق مع 8

، أْي: ما "الالمعيارية"مرتَكزات نظرية األنومي 

ى بانعدام املعايري عند إميل دور   Émile كايميمسمَّ

Durkheim (1893)عياري، ، عند تفسريه تفكَك البناء امل

ض الفرد إىل الفوىض،  وضعَف قوة الضبط الذي يعرِّ

 & Hirschi)واخلروج عىل املعايري يف املجتمع  

Gottfredson, 2005  وممَّا ال شك فيه أنَّ املجتمع  عندما

يفتقر إىل املعايري التي توضح للناس كيف يتَصفون 

 & Akers)جتاه بعضهم البعض تنهارم القواعد االخالقية 

Sellers, 2013 Bernard et al., 2009).وهذا ما ينطبق عىل م ،

ش اجلنيس من ِقَبل الالمعياريني،  سلوكيات التََّحرُّ

واستغالل األفراد الَعْفِويني يف مماَرسة اجلنس 

ز املعايري الدينية واخللقية،   بِخَداعهم، أو حتى جتاوم

كام يرى  -عىل سبيل املثال -فاالغرتاب

هو تغيري (:  ,.Siegel, 2007& Bernard et alم.2009)

النظام القديم، وظهور اجلامعات ذات الثقافة الفرعية، 

واعتامد هذه اجلامعة الفرعية عىل أيدولوجية معينة، 

ومن ثم تظهر مشكالت اجتامعية يفشل التنظيم يف 

، Robert Merton ((1949-1969حلها؛ حيث يرى 

قة وسائل وأهداف غري متوافِ أنَّ وجود  "مريتون"

ْ  ومن ثمَّ يؤدي إىل ظهور حالة األنومي،  ج الفرد رِ َيم

 ,Tepperman & Curtisعن املعايري والقواعد األخالقية )

ش اجلنيس سلوك منحرف نتيجةً ف ،م.(2006  التََّحرُّ

بة الرسمية وغري الرسمية خللل يف النظام ووسائل املراقَ 

ممَّا يضطر  ؛عىل مستوى األرسة واحلي والشارع

عىل  -ومنها ،توفري وسائل غري مرشوعةإىل  شاملتحر

ش الذي يؤدِّ  -سبيل املثال وهتك  ،ي لالنحرافالتََّحرُّ

أعراض، أضف إىل ذلك غياب الرادع القانوين، كام 

 "Modern Deterrence Theory"ترى نظرية الردع احلديثة 

أنَّ اإلنسان يتَصف بناء عىل نتيجة املوازنة، وأن 

ش يزداد ع ندما ال يكون هناك عقوبة رادعة التََّحرُّ

ش 2006)اجلربين،  م عن التََّحرُّ م.(، ومن ثمَّ ينجم
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ضعٌف يف الضبط االجتامعي، وتتفكك الروابط بني 

(، والشك أنَّه كلامَّ 15م.: 2009األفراد )املجايل، 

زادت عالقة الفرد باملمِهمني له قلت ممارسته للسلوك 

، إنَّ نتائج (Hirschi & Gottfredson, 2005)املخالف للقيم

ش، وعالقته  البحث الراهن وفًقا ملتغري دوافع التََّحرُّ

ش اجلنيس تتفق مع ِوجهات نظر كثري من  بأنواع التََّحرُّ

م. 2003الباحثني يف املحيط العريب، أمثال: )البداينة، 

م. 2008م. حايش، 2007م. السيد، 2003عسكر، 

م. 2008م. خفاجي، 2008م. عبيد، 2008قطب، 

م. 2010م. الشاعر، 2010، 2008رشا، حممد، 

ش 2013وحكيمة،  م.(، الذين أرجعوا عوامل التََّحرُّ

حِّ  اجلنيس لعدة أسباب تعود إىل الفقر، والبطالة، وشم

املصادر، وعدم التدخل املبكر حلل املشكلة، واملجتمع 

املحيط بالضحية، وغياب السياسات التثقيفية، 

ات املجتمعية، إضافة إىل وضعف التنسيق بني املؤسس

ا املعوقات للحدِّ  ضعف برامج احلامية االجتامعية، أمَّ

ش فقد تعود حلساسية املوضوع، واخلوف  من التََّحرُّ

ش عىل  من تلويث السمعة، وصعوبة إثبات التََّحرُّ

م. 2007الفرد خاصة األطفال والنساء )السيد، 

للتحرش اجلنيس  نَّ أم.(، وال شك 2008وقطب، 

كاآلثار  ،ا عىل الضحيةتؤثر سلبً  وخيمةً  ئَج نتا

ا يؤثر عىل ممَّ  ، واالجتامعية؛والبيولوجية ،العضوية

نفسية  أمراض عنهايتولد قد التي و الضحية،شخصية 

املصاب بفعل  نَّ إ ،ؤدي إىل االنتحار واملوتتقد 

ش اجلنيس ينظر إليه نظرة  ونِيَّة عىل الرغم من التََّحرُّ دم

 ضغط التهديد املادي واملعنوي.حتت  أنَّ األمر

 

  توصيات البحث

للنتائج التي يف ضوء ا  يف هذه الدراسة، إليها  تموصِّ

خرجت ببعض التوصيات، واملقرتحات التي يمكن 

 أْن تسهم يف احلد من الظاهرة كام ييل:

لمية املزيد من الدراسات والبحوث العِ  ءإجرا .1

ية مناطق اململكة العرب وبقيةمنطقة الرياض يف 

فيام يتعلق بمامرسة املراهقني والنساء بعض  ،السعودية

ش  السلوكيات الَعْفِوية، وعالقتها بأنواع التََّحرُّ

عىل  هارم اقتصاجلنيس؛ ألنَّه يؤخذ عىل الدراسة احلالية ا

عينة ليست من ضحايا التحرش اجلنيس، وذلك بسبب 

 . حساسية املوضوع، وعدم اإلفصاح عن العينة

ش اجلنيس معرفة املزيد  .2 عن أنواع التََّحرُّ

ِشنَي؛ بغرض التقليل منه، واحلَدِّ  املامَرس من ِقَبل املمتََحرِّ

من انتشاره بني فئات املجتمع، خصوًصا األطفال 

 واملراهقني والنساء.

من خالل وسائل اإلعالم  توعية األرس .3

ارتداء بعض بأخطار  واملراكز الرسمية املتخصصة

الِفَة للقيم االجتامعية، وحضور املراهقني املالبَس املخ

املناسبات االجتامعية دون متييز، واستخدام األسلوب 

الناعم يف احلديث مع اآلخرين، وجتنب كثرة املَِزاح، 

ْسن نية مع اآلخرين، وعدم الثقة  واالختالط بحم
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الَعْفِوية الزائدة، وجتنب املغامرات الِفْطِريَّة، واستثامر 

 وقت الفراغ. 

اء من ِقَبل أرباب األرس نحو إرشاد النس .4

خطورة سلوكيات بعض الِعاَملة املنزلية، سائًقا كان أو 

خادمًة، وعدم التسامح نحو السلوك اخلاطئ عند 

ارتكابه، والتوازن يف التعامل مع الِعاَملة ومتابعتهم، 

وعدم الثقة واألمانة املمْفِرطة فيهم، ومالحظة مكوثهم 

التَصفات  مع األطفال، مع عدم إغفال بعض

 السلوكية أمام الِعاَملة، ومالحظة سلوكهم. 
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