
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث  املبحث                           
 هاومسات مرتكبي خصائصو  املاليةاجلرائم حجم 

 

 
 
 
 

  

 جرائم االنرتنت يف اجملتمع السعودي للباحث/ حممد عبدهللا منشاوي
 رسالة ماجستري قدمت جلامعة انيف العربية للعلوم األمنية

 منها وفق املنهجية العلمية فقط ال غري مع اإلشارة للباحثيسمح ابالقتباس 
 



 ها خصائص وسمات مرتكبيو المالية  الجرائم حجم 
 

ة يف املصنف    واألفعالاجلرائم    أي  ،الدراسة  أسئلةمن    لثالثاالسؤال  على    اإلجابة  املبحثالباحث يف هذا    حياول
اليت يرتكبها  و   ،شيوعا    االخرتاقات ائم   جر   أكثرحجم    تحديدل  ةاولوذلك يف حم  ،الدراسة  ةمن استبان  الرابعقسم  لا  أسئلة

 ومسات وخصائص مرتكبيها. يف اجملتمع السعودي  اإلنرتنت ومستخدم
الء على ، االستيلآلخريناستيالء املستخدم على البطاقات االئتمانية    :على جرائم  ز الدراسة هنا حتديدا  وترك  

شبكة  على  للقمار  املستخدم  لعب  للمستخدم،  االئتمانية  شبكة  اإلنرتنت  البطاقة  عرب  للبياانت  املستخدم  تزوير   ،
لمواقع اخلاصة بتجارة  لاملستخدم    ارتياد،  اإلنرتنتواقع عصاابت اجلرمية املنظمة بشبكة  ملاملستخدم    ارتياد،  اإلنرتنت
مواقع اجلرمية   إىل  رتياداال  أسباب ،  األموالبغسيل    لمواقع اخلاصةلاملستخدم    ارتياد   الرتويج هلا،   أو  ، زراعتها  أو  ،املخدرات 
 وهي:  األموالغسيل   أو  ،املخدرات  أو ،املنظمة
 االستفادة يف جمال البحوث العلمية.  .1

 املصادفة. أومن ابب الفضول  .2

 يف تلك املواقع. ضتُعر  اليت األفكاربقصد تنفيذ  .3

 .شطةاألنتلك  إىلهبدف االنضمام  .4
املسييتخدما السييعوديا ارتكاب حجم  توضييي وعند حتديد حجم جرائم االخرتاقات  ،اإليضييا من وسيييتم وملزيد 
 .األفعالمن هذه فعل   كل  ل  وغري السعوديا

يف اجملتمع السيييييييعودي  اإلنرتنت على احتمال ميل مسيييييييتخدمي  متغريات الدراسييييييية أثرحياول الباحث حتديد  وأخريا  
 . ليةااملرائم اجلالرتكاب 



 : وتشمل  الماليةجرائم ال حجم -  أولا 

 : على البطاقات الئتمانيةالمستخدم  استيالءم . حجم جرائ1

اجملتمع السعودي قاموا ابالستيالء  يف    اإلنرتنت( من مستخدمي  ٪4.4نسبة )  أن  بياانت الدراسة امليدانية    تظهر
( ونسييييييبة ٪2.8منهم )  السييييييعوديانسييييييبة اجلناة  وكانت ، اإلنرتنتعن طريق شييييييبكة    لآلخرينعلى البطاقات االئتمانية  

 (. ٪1.6غري السعوديا ) اجلناة من
 : اآليتذلك من خالل اجلدول  تبا  كما ي

 ( 57جدول رقم ) 

 االئتمانية  اتعلى البطاق ستيالءالاحجم جرائم  يوّضح

      لى عاالستيالء 
     البطائق       

 اجلنسي ة 

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 لعام ا

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8187 ٪ 3.4 ٪ 2.8 276 ٪ 96.6 ٪ 80.6 7911 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1630 ٪ 9.8 ٪ 1.6 159 ٪ 90.2 ٪ 15.0 1471 غري سعوديا 

  ٪ 100 9817  ٪ 4.4 435  ٪ 95.6 9382 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.7ما نسبته ) أي ، إجابة( 74ؤال )هذا الس  إجاابت الفاقد من * 
 
بعدد املشييييييييييياركا من تلك  جنسيييييييييييي ة املقارنة با جمموع كل   إجراء،وعند  الحظ من بياانت اجلدول الداخلية ي
االسيييييتيالء على البطائق االئتمانية عرب  إىل أكثرمييلون  اإلنرتنتغري السيييييعوديا من مسيييييتخدمي شيييييبكة   أن    ،اجلنسيييييي ة

يف  اإلنرتنتالنسييييييبة لدو السييييييعوديا من مسييييييتخدمي شييييييبكة  (، يف حا تقل  ٪9.8وذلك بنسييييييبة ) اإلنرتنتبكة  شيييييي
 (.٪3.4) إىلاجملتمع السعودي 

اليوسيييف، و اخلليفة، و ي، فايز الشيييهر و من: عبدهللا الشيييهري،  دراسييية كل      إليههذه النتائج ما توصيييلت   دتؤك  و      
ا   السييييييييييييتيالء على البطاقات االئتمانيةاجرائم   إىل أشييييييييييييارت  اليتوعبداملطلب   السييييييييييييتخدام  جرائم مسييييييييييييتحدثةعلى أّن 

 .اإلنرتنت
 



 عليه(:  مجني ) الئتمانية المستخدم  اتالستيالء على بطاق: حجم جرائم 2

املسييتخدم هنا جم   أن   أيللمسييتخدم، مانية  االئت ات   هذه البياانت حجم جرائم االسييتيالء على البطاقتوضيي  
فق و   إليهيانظر  إذاكانت مفييدة   ن  إحه اجلدول السييييييييييييييابق، وبيياانت هذا اجلدول و ، بعك  ما وضيييييييييييييي  علييه ولي  جانييا  
هأن   إال  اجلدول السييييابق،  ميكن حتديد  اجلناة هنا ال أن  وهو  مبفردها لسييييبب بسييييي     إليهانظر  إذاا قد تكون مضييييللة   

 إذا أم اكيب هذه اجلرمية تصيييييب  غري صيييييحيحة، عند حتديد حجم مرت  إليهاقد يصيييييل   اليتالنتيجة    ن  إلتايل فابو  ،موقعهم
للجرمية من  شيييييامال    ا  تعطي تصيييييور   افإّن    حجم مرتكيب اجلرمية يف اجملتمع السيييييعودي توضييييي   اليتفق البياانت  و   إليهانظر 

  حيث حجم وقوعها وحجم مرتكبيها.
يف اجملتمع السيييييعودي   نتاإلنرت عليهم من مسيييييتخدمي شيييييبكة   اجمل  نسيييييبة أن  ة امليدانية  وتظهر بياانت الدراسييييي

(. ويظهر اجلدول التايل ذلك ٪1.0( غالبيتهم من السييييعوديا )٪1.3االسييييتيالء على بطاقته االئتمانية بلغت )  ت   ممن
 مفصال :

 ( 58جدول رقم ) 

   االئتمانية اتحجم جرائم االستيالء على البطاق يوّضح

     االستيالء على  
     ات البطاق     

 اجلنسي ة 

 جملموعا نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

 ٪ 100 ٪ 83.3 8176 ٪ 1.2 ٪ 1.0 95 ٪ 98.8 ٪ 82.3 8081 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.7 1634 ٪ 1.9 ٪ 0.3 31 ٪ 98.1 ٪ 16.4 1603 غري سعوديا 

  ٪ 100 9810  ٪ 1.3 126  ٪ 98.7 9684 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.8ما نسبته ) أي ، إجابة( 81هذا السؤال ) إجاابت الفاقد من * 
 

  اجمل من نسبة  أكثر( ٪ 1.9)غري السعوديا نسبة اجمل  عليهم من  أن  ة بياانت اجلدول الداخلي     توض  
 .اجلنسي ةبعدد املشاركا من تلك  جنسي ة  املقارنة با جمموع كل   إجراءند عوذلك (، ٪1.2) عليهم من السعوديا

 
 



 لقمار: ا: حجم جرائم لعب 3

يف اجملتمع السييعودي  يقومون  اإلنرتنتهناك نسييبة من مسييتخدمي شييبكة   أن    بياانت الدراسيية امليدانية  توضيي  
(، نسيييييييبة السيييييييعوديا منهم ٪5.1ه النسيييييييبة )، وبلغت هذاإلنرتنت شيييييييبكة  القمار عن طريق املواقع املوجودة يفبلعب  

(3.5٪ .) 
   اجلدول التايل ذلك مفصال : ويوض  

 ( 59جدول رقم ) 

 لقماراحجم جرائم لعب  يوّضح

 لعب                
 القمار            

 اجلنسي ة 

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  عد  امل
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8188 ٪ 4.2 ٪ 3.5 344 ٪ 95.8 ٪ 79.9 7844 سعوديا

 ٪ 100 ٪ 16.6 1631 ٪ 9.6 ٪ 1.6 156 ٪ 90.4 ٪ 15.0 1475 غري سعوديا 

  ٪ 100 9819  ٪ 5.1 500  ٪ 94.9 9319 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.7ما نسبته ) أي ، إجابة (72هذا السؤال ) إجاابت الفاقد من * 
 

 اجلناةمن نسيييييييبة   أكثر(  ٪9.6غري السيييييييعوديا ) اجلناةنسيييييييبة   أن   السيييييييابقلجدول  الداخلية لبياانت  ال   توضييييييي  
 .اجلنسي ةبعدد املشاركا من تلك  ي ةجنس املقارنة با جمموع كل  إجراءعند (، وذلك ٪4.2السعوديا )

دراسييية فايز الشيييهري، ودراسييية عبداملطلب حيث توصيييل الباحثان يف   إليهاما توصيييلت  النتائج السيييابقة  دتؤك  و 
 نرتنت ومنها جرائم القمار.إلل األمنيةعدد من املخاطر  إىلدراستيهما 

 

 

 
 



 :لبياناتا تزوير: حجم جرائم 4

التقليدية بل ابدر  جرائم التزوير مل تعد قاصييييرة على الطر   أن  امليدانية    ت الدراسييييةنتائج حتليل بياان  من  يت ضيييي 
يرتكبون جرائم التزوير من خالل نسييييييبة من  ، وقد بلغت  اإلجرامية أعماهلم  الرتكاب   التق اسييييييتغالل التقدم  إىلاجلناة  
، (٪2.9السيعوديا منهم )اجلناة  نسيبة  كانت ،  (٪4.5)شيبكة يف اجملتمع السيعودي  المسيتخدمي  من  اإلنرتنتشيبكة  

 . (٪1.6)غري السعوديا نسبة اجلناة من و 
   اجلدول التايل ذلك مفصال : ويوض  

 ( 60جدول رقم ) 

 لبيانات ا تزويرحجم جرائم  يوّضح

 تزوير             
 البياانت        

 اجلنسي ة 

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  رارتكال
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  د  املع
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8189 ٪ 3.5 ٪ 2.9 285 ٪ 96.5 ٪ 80.5 7904 نسعوديو 

 ٪ 100 ٪ 16.6 1634 ٪ 9.7 ٪ 1.6 159 ٪ 90.3 ٪ 15.0 1475 غري سعوديا 

  ٪ 100 9823  ٪ 4.5 444  ٪ 95.5 9379 اجملموع 

 موع العام( من اجمل٪0.7ما نسبته ) أي ، إجابة( 68هذا السؤال ) إجاابت د من الفاق* 
 

ناة جلمن نسيييييييبة ا أكثر(  ٪9.7نسيييييييبة اجلناة غري السيييييييعوديا ) أن    البياانت الداخلية للجدول السيييييييابق توضييييييي  
 .سي ةاجلنبعدد املشاركا من تلك  جنسي ة املقارنة با جمموع كل   إجراءعند وذلك (، ٪3.5السعوديا )

هور جرائم للتزوير ظمن   (Sweeney)متا م، ودراسيية  دراسيية    إليهاتوصييلت   اليتالنتائج    تؤك دنتائج هذا اجلدول 
 . اإلنرتنتاستخدام شبكة  أثناء

 

 
  



 : مواقع الجريمة المنظمة ارتياد : حجم 5

 ألحدثخدامها تنظيمها الدقيق واسييييييييت  -من مسييييييييماها  يت ضيييييييي وكما -  عصيييييييياابت اجلرمية املنظمةبه  ز  تمي  مما ت
تبادر تلك العصييييييييييياابت   أن  ، ولذلك فمن غري املسيييييييييييتغرب جراميةاإل  أعماهلا وإدارةاحلديثة يف تنظيم  اإلدارة  أسييييييييييياليب

يف   ، وقد انتشيييييير العديد من مواقع اجلرمية املنظمةاإلجرامية  أعماهلا  وإدارةلنشيييييير، وتطوير،   اإلنرتنتابسييييييتغالل شييييييبكة 
يف  رتنتاإلنمن مسيييتخدمي شيييبكة  اإلجراميةواقع من حتديد حجم مراتدي تلك امل بد   ، ولذا فكان الاإلنرتنتشيييبكة  

( ٪4.2نسبة )  أجاب مشولية. وقد  أكثريف اجملتمع السعودي   اإلنرتنتحجم جرائم  إىللتكون النظرة  اجملتمع السعودي 
 (. ٪3.3معظمهم من السعوديا ) مواقع اجلرمية املنظمة، ارتيادسبق هلم  أن هيف الدراسة         من جمموع املشاركا 

 ( 61جدول رقم ) 

 اقع الجريمة المنظمة حجم ارتياد مو يوّضح

 ارتياد             
 املواقع          

 اجلنسي ة 

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8189 ٪ 4.0 ٪ 3.3 324 ٪ 96.0 ٪ 80.1 7865 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1630 ٪ 5.5 ٪ 0.9 90 ٪ 94.5 ٪ 15.7 1540 غري سعوديا 

  ٪ 100 9819  ٪ 4.2 414  ٪ 95.8 9405 اجملموع 

 ع العام( من اجملمو ٪0.7ما نسبته ) أي ، إجابة( 72هذا السؤال ) إجاابت الفاقد من * 

من  أكثر٪( 5.5السيييييعوديا )من غري تلك املواقع  مراتدينسيييييبة  أن    البياانت الداخلية للجدول السيييييابق توضييييي     
بعدد املشييييييياركا من تلك  جنسيييييييي ةاملقارنة با جمموع كل   إجراءوذلك عند (،  ٪4.0السيييييييعوديا )  املراتديننسيييييييبة 
 .اجلنسي ة
اليوسييييييف، وعبداملط لب من اسييييييتغالل عصيييييياابت اجلرمية و ، اخلليفةدراسيييييية    إليههذه النتيجة ما توصييييييلت   تؤك د 
 .اإلنرتنتلشبكة  املنظمة

  



 مواقع المخدرات:  ارتياد : حجم 6

  األحيانتتداخل مصيييييييااب العصييييييياابت املنظمة والعصييييييياابت العاملة يف كارة املخدرات، بل قد تكون يف بع  
مشولية من العصيييييياابت العاملة يف كارة  أكثرصيييييياابت املنظمة ما يفر  با االثنا هو كون الع  أن    إالعصييييييابة واحدة،  

سييييييييييارعت العصيييييييييياابت العاملة يف كارة املخدرات  فق ، وقد يف كارة املخدرات  األخريةحيث تتخصييييييييييص  املخدرات 
مواقع عديدة ومتنوعة حول  فذنشييييييذت ، اإلجراميةشييييييذّنم يف ذلك شييييييذن بقية العصيييييياابت  اإلنرتنتكة  بابسييييييتغالل شيييييي

خييدرات وابلتييايل ز دة دخلهم مييدم  املعييدد  ا من شييييييييييييييييذنييه ز دة  مخييدرات، وتعليم كيفييية زراعتهييا، وكييل مييالرتويج لل 
، معظمهم من السيعوديا كارة املخدرات مواقع  ارتياد( من جمموع املشياركا يف الدراسية ٪3.0)ليييييييييييييييي سيبقوقد املادي.  

(1.8٪ .) 

 ( 62جدول رقم ) 

 المخدرات حجم ارتياد مواقع  يوّضح

 ارتياد             
 املواقع         

 اجلنسي ة 

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8195 ٪ 2.1 ٪ 1.8 173 ٪ 97.9 ٪ 81.6 8022 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1635 ٪ 7.2 ٪ 1.2 117 ٪ 92.8 ٪ 15.4 1518 يا سعودغري  

  ٪ 100 9830  ٪ 3.0 290  ٪ 97.0 9540 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.6ما نسبته ) أي ، إجابة( 61هذا السؤال ) إجاابت الفاقد من * 

من  أكثر٪( 7.2سييعوديا )نسييبة مراتدي تلك املواقع من غري ال أن    البياانت الداخلية للجدول السييابق توضيي       
 .اجلنسي ةابجملموع العام للمشاركا لتلك  جنسي ةمقارنة نسبة كل  ٪(، وذلك عند2.1نسبة املراتدين السعوديا )

 . اإلنرتنتخماطر  إحدوات هي د ر كارة املخ أن   ن  عبداملط لب يف دراسته م   إليههذه النتيجة ما توص ل  تؤك د 



 : األموال مواقع غسيل ارتياد : حجم 7

وغري شيائع    جديد نسيبيا  فاملصيطل     ،هذا  غرابة يفوال   ،األموالصيطل  غسييل  مسع مب نالقليل مم إالال كد قد 
، ولسييرعة انتشييار املعلومة اإلنرتنتتوفرها شييبكة  اليتومع ذلك ونظرا لغزارة املعلومات  .  صيياصييختللم إالاالسييتخدام  

 على يف اجملتمع السيييييعودي   اإلنرتنتبع  مسيييييتخدمي شيييييبكة   رفتع إىلذلك  أدو، فقد اإلنرتنتمن خالل شيييييبكة  
، األموالغسيل مواقع  ارتياد( من جمموع املشاركا يف الدراسة ٪1.8وقد سبق ليييييييي)ارتياد تلك املواقع،  و ذلك املصطل   

 (. ويوض  اجلدول التايل ذلك مفصال :٪1.4معظمهم من السعوديا )

 ( 63جدول رقم ) 

 األموال غسيل حجم ارتياد مواقع  يوّضح

 ارتياد             
 املواقع         

 اجلنسي ة 

 اجملموع منع ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8199 ٪ 1.6 ٪ 1.4 133 ٪ 98.4 ٪ 82.0 8066 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1636 ٪ 2.7 ٪ 0.4 44 ٪ 97.3 ٪ 16.2 1592 غري سعوديا 

  ٪ 100 9835  ٪ 1.8 177  ٪ 98.2 9658 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.6ما نسبته ) أي ، إجابة( 56هذا السؤال ) إجاابت الفاقد من * 

من  أكثر٪( 2.7السييعوديا )املواقع من غري  نسييبة مراتدي تلك  أن    البياانت الداخلية للجدول السييابق توضيي       
 .اجلنسي ةابجملموع العام للمشاركا لتلك  جنسي ة٪(، وذلك عند مقارنة نسبة كل 1.6 )نسبة املراتدين السعوديا

جرائم غسيييل   أن  دراسيية اخلليفة، ودراسيية عبداملط لب من   إليهاتوصييلت  اليتنتائج هذا اجلدول النتائج    دتؤك  و  
  .اإلنرتنتتتوفر يف شبكة  اليتاحلديثة  اإلجرامية األمناطمن ي ه  األموال

  



 : األموالمواقع الجريمة المنظمة، المخدرات، و غسيل   ارتيادسبب  :8

 فالشيبكة ذاخرة بكل  الشير،   أوسيال  ذو حدين، فيمكن اسيتخدامه للخري   اإلنرتنت أن  املسيلم هبا   األمورمن  
كان يبحث عن اخلري   إن  جيد مبتغاه يف هذه الشييييييييييبكة،  شييييييييييخص رة، وكل  من كل حبر قط  افبه  ،شيييييييييييء  وأبي    شيييييييييييء
 وسيئها. األمورهتتم بسفاسف  اليتفالشبكة تعج  ابملواقع   كان يبحث عن شر      ن  إاخلري واملنفعة، و   فسيجد

، ولذا األهدافختتلف ابختالف    ،عبع  املواقل  اإلنرتنتمسييييتخدمي شييييبكة    ارتيادالدوافع وراء    ن  إف ناومن ه
قد تكون هدفا  لطاليب املعرفة    األموالرات، وغسييل  املواقع املخصيصية ملنظمات اجلرمية املنظمة، ومواقع املخدونظرا  ألن  
 األمرلزم اسييييييتفقد من ابب املصييييييادفة،  أوالفضييييييول الشييييييخصييييييي،  إشييييييباعقد تكون بقصييييييد   أو، اإلجرامية  أوالعلمية 

 األهدافبعاليه، وهذه   ةلمواقع املذكور اجملتمع السييعودي ل يف اإلنرتنتمسييتخدمي شييبكة    ارتياداسييتيضييا  اهلدف من 
 وهي: أسباب  أربعة أحدا خترج عن أّن   دُ ق  تي  ع  ال ييُ 
 االستفادة يف جمال البحوث العلمية بشىت فروعها.. 1
 من ابب املصادفة.  أو. من ابب الفضول 2
 تطرحها تلك املواقع. اليت اإلجرامية األفكار. بقصد تنفيذ بع  3
 .اإلجرامية األنشطةتلك  إىلاالنضمام دف . هب4

املصييييييييادفة  أو        دافع غالبية من يدخل هذه املواقع هو من ابب الفضييييييييول  أن  نتائج الدراسيييييييية  أظهرت وقد  
من كان دافعه االسيتفادة العلمية فكانت نسيبته  أم ا( من جمموع من اراتدوا تلك املواقع، ٪44.7حيث كانت النسيبة )

نياك من يكون دافعيه ه  وأخريا  (،  ٪7.4)  اإلجرامييةتليك املنظميات   إىلاالنضييييييييييييييميام   إىلمن يهيدف  (، وهنياك 42.2٪)
 (. ٪5.7يتعلمها من تلك املواقع ) اليت اإلجرامية األفكارتنفيذ 

   اجلدول التايل ذلك مفصال :   ويوض           
 
 

  



 ( 64جدول رقم ) 

 األموال غسيل ، و المخدرات والجريمة المنظمة، ارتياد مواقع    سبب يوّضح

   اجلنسي ة           
 

 السبب

 موعاجمل غري سعوديي  ن و سعودي
  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  ٪ 42.2 791 ٪ 47.1 ٪ 10.2 191 ٪ 40.8 ٪ 32.0 600 االستفادة

  ٪ 44.7 839 ٪ 40.1 ٪ 8.7 163 ٪ 46.0 ٪ 36.1 676 الفضول 

  ٪ 5.7 106 ٪ 5.2 ٪ 1.1 21 ٪ 5.8 ٪ 4.5 85 األفكار تنفيذ

  ٪ 7.4 139 ٪ 7.6 ٪ 1.7 31 ٪ 7.4 ٪ 5.8 108 االنضمام

 ٪ 100 ٪ 100 1875 ٪ 100 ٪ 21.7 406 ٪ 100 ٪ 78.3 1469 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪81.1ما نسبته ) أي، إجابة ( 8018) األسئلة هذه إجاابت الفاقد من متوس  * 
 نسبة كبرية من املستخدما مل يدخلوا هذه املواقع   ن  أ سببهلحوظ يف جمموع الفاقد ملحوظة: االرتفاع امل

 
ابجملموع العام للمشييييياركا لتلك  جنسيييييي ة وعند مقارنة نسيييييبة كل  السيييييابق،   البياانت الداخلية للجدول  توضييييي  

هدفها  كان  واليتيا،  ( للسيييييييعود٪40.8( مقابل )٪47.1)العلمية اهلادفة لالسيييييييتفادة    األجانبة  نسيييييييب أن    .اجلنسيييييييي ة
  األفكارتنفيذ  إىلمن كان يهدف   أم ا( للسيعوديا،  ٪46.0( لغري السيعوديا، مقابل )٪40.1املصيادفة ) أوالفضيول  
االنضيمام   إىلبلغت نسيبة من يهدف   وأخريا  ( للسيعوديا، ٪5.8مقابل )  لألجانب( ٪5.2)فكانت النسيبة   اإلجرامية

  ( للسعوديا.٪7.4مقابل ) لألجانب( ٪7.6) اإلجرامية األنشطةتلك   إىل
 

  



 المالية: الجرائم ثانيا: سمات وخصائص مرتكبي 

 

مسات  وذلك لتحديد    ،هالشيق الثا  منعلى وحتديدا  البحث   أسيئلةمن  الثالثالسيؤال   جييب الباحث هنا على
ذلك و تمع السييييييييييييعودي، يف اجمل اإلنرتنتمن قبل مسييييييييييييتخدمي  اإلنرتنتيف شييييييييييييبكة   املاليةرائم اجلوخصييييييييييييائص مرتكيب 

(logistic)االحندار اللوجسيييييييتيكي    اختبارم اسيييييييتخداب
متغريات   أثرهبدف توضيييييييي   لفحص بياانت الدراسييييييية امليدانية    

 . املاليةرائم جلايف اجملتمع السعودي الرتكاب  اإلنرتنتالدراسة على احتمال ميل مستخدمي شبكة 
سبع جمموعات  إىلقد ُقس مت تغريات الدراسة الثالثة عشر م أن  من سبق التنويه عنه يف الفصول السابقة وكما  

ات هي:   ات الشييييييييييييييخصيييييييييييييييية،    املتغري  ات ، االجتمياعيية  املتغري  ات البيئيية،   املتغري  احليالية    متغري  اليد نية،   متغري  الثقيافيية،    املتغري 
 ت الفنية. هاراامل ومتغري  الوظيفية، 
يف  اإلنرتنتى دراسييييية مسات وخصيييييائص مرتكيب جرائم ونظرا القتصيييييار البحث هنا عل   أن ه إىل اإلشيييييارةجيدر و 

 اليتاجلرائم  أي-توضييييي  حجم تضيييييرر املسيييييتخدم من تلك اجلرائم  اليت  األسيييييئلةكاهل    ت  اجملتمع السيييييعودي، لذا فقد 
بسييييييييمات  قال تتعل  اليت األسييييييييئلة أي   بع  املواقع،    ارتياد  أسييييييييباب   حتدد اليت  أو -عليه  ا  جمنييكون فيها املسييييييييتخدم  

 (. 52،46تضمنتها استبانة الدراسة برقم ) اليت األسئلةوهي  ئص مرتكيب اجلرائم املالية،وخصا
ات   أثروميكن توضيييييييييييي        يف اجملتمع     اإلنرتنتاحملددة يف البحث على احتمال ميل مسيييييييييييتخدم شيييييييييييبكة    املتغري 

 يف ضوء األبعاد اآلتية:االخرتاقات  جرائمكاب الرتالسعودي  

 المالية:  لرتكاب الجرائممستخدم الوميل  الشخصية  المتغيّرات:1

لبياانت   جملتمع البحث ومن خالل التحليل اإلحصييائيللمتغريات الشييخصييية  من خالل الدراسيية الشيياملة   تبا  
 :اآليت (logistic)ابستخدام اختبار االحندار اللوجستيكي  الدراسة امليدانية

، اإلنرتنتاسييتخدام شييبكة   أثناء  املاليةرائم اجلم حنو ارتكاب يف احتمال ميل املسييتخد  أتثريالفئة العمرية هلا   أن  
 أن   ات ضيييييييي كما    .اجلرائمتلك يل حنو ارتكاب املضييييييييعف  يف اجملتمع السييييييييعودي  اإلنرتنتمسييييييييتخدم  ما تقدم عمر فكل  

 . نرتنتاإلمن خالل شبكة  املاليةرائم اجلالرتكاب  احتماال   أكثر ع السعودييف اجملتم اإلنرتنتمن مستخدم  الذكور 
  :اآليتمن خالل اجلدول ذلك  تبا  وي

  



 (  65جدول رقم ) 

 ميل الرتكاب الجرائم المالية  الالشخصية على احتمال  المتغيّرات أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي

 

 نوع الفعل
استخدام 
البطاقات 

 للغري االئتمانية  
 لعب القمار 

التزوير عرب 
 اإلنرتنت 

مواقع    ارتياد
 اجلرمية املنظمة 

مواقع    ارتياد
 املخدرات 

مواقع    ارتياد
 األموالغسيل  

 نوع االختبار
 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 يلية(( ))التفض

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 فضيلية(( ))الت

EXP(B) 

  الفئة العمرية
 7.54 7.12 5.51 5.80 4.03 3.68 فأقل ( 12الطفولة )
 1.09 0.87 1.88 1.39 1.50 1.47 ( 17- 13املراهقة) 
 0.93 1.06 1.42 1.38 1.10 1.44 ( 25- 18الشباب )

 العمر  أواسط
(26-50 ) 0.86 1.27 0.68 0.72 0.73 0.85 

 0.00 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 ( 65-51الكهولة )
 الشيخوخة 

ها مل تدخل يف املعادلة   ( 65من  أكرب)
ّ
 غري مؤثرة   ألن

  الجنس 
 1.55 1.65 1.81 1.64 1.26 1.88 الذكور 
ها مل تدخل يف املعادلة   اإلانث 

ّ
 غري مؤثرة   ألن

 اختبار
Wald 

الفئة 
 لعمريةا

20.73 11.20 32.49 36.67 29.23 44.48 

 9.75 14.85 36.14 22.79 7.55 28.26 الجنس

Wald    =  ابملشكلة   التأثرياحتمال 

 أثر أن    يف اجلدول السييييييييابق املوضيييييييي    (logistic) االحندار اللوجسييييييييتيكيتربهن البياانت اإلحصييييييييائية الختبار  
ات  ، وحبسب  املرتكبالفعل   أومن  اجلرمية  ين من انحية احتمال أثرها حسب  اجلن ( تتبا  –الشخصية )العمر   املتغري 

  وفئته.ع املتغري  نو 
 ما أييت:  تبا  فعند فحص القيم اإلحصائية يف اجلدول السابق بشمولية ي          



سيييييييييييتخدم يف احتمال ميل امل  أتثريا   أكثرهم  األطفالفئة   أن    ات ضييييييييييي جرائم االسيييييييييييتيالء على البطاقات االئتمانية:   .1
(، 1.47، يليها فئة املراهقا بقيمة تفضييييلية )(3.68وذلك بداللة تفضييييلية )لالسيييتيالء على البطاقات االئتمانية  

فئة الشيييخوخة  أم ايف فئة الكهولة،   أكثر ي ق ل  العمر، و  أواسيي احتمال امليل يف فئة  ي ق ل  (، و 1.44فئة الشييباب )  ُث  
تيالء  لالسيييييييييي اإلانث ميل من  احتماال  لل  أكثرالذكور  أن    ات ضيييييييييي ئم املالية. كما  فينعدم احتمال امليل الرتكاب اجلرا

 (. 1.88بداللة تفضيلية ) على البطاقات االئتمانية

ا فئة الطفولة    أتثريجرائم لعب القمار: اسيييتمر   .2 يف احتمال ميل املسيييتخدم للعب  أتثريا  الفئات العمرية    أكثرعلى أّن 
شيييييييييباب فئة ال ُث  (،  1.27العمر ) فذواسييييييييي (،  1.50) ا(، يليها فئة املراهق4.03القمار وذلك بقيمة تفضييييييييييلية )

 أن   أيضيييا    ات ضييي ، يف حا ينعدم احتمال ميل فئة الشييييخوخة. كما هماحتمال ميل  ي ق ل  ف فئة الكهول أم ا(،  1.10)
 (.1.26بداللة تفضيلية )وذلك  اإلانث من  أكثرللعب القمار الذكور احتمال ميل 

يف احتمييال ميييل املسييييييييييييييتخييدم   قو     ا  ر مؤثابعتبييارهييا  ال تزال فئيية الطفوليية تتقييدم بقييية الفئييات العمرييية    لتزوير:جرائم ا .3
فئة   ُث  (،  1.39(، تليها فئة املراهقة )5.80، حيث كانت الداللة التفضيييييلية )اإلنرتنتالرتكاب جرائم التزوير عرب 

فئية الكهولية، وينعيدم مييل  احتميال أكثر   ي قي ل  م، و ل ميلهاحتميا  ي قي ل  العمر ف أواسيييييييييييييي فئية  أمي ا(، 1.38الشييييييييييييييبياب )
الرتكاب جرائم التزوير عرب  اإلانث احتماال  للميل من   أكثرالذكور   أن    ات ضيييييي الشيييييييخوخة. كما  فئةميل احتمال  
 (.1.64بداللة تفضيلية ) اإلنرتنت

(، تلتها فئة املراهقة 5.51داللة تفضيييييييييييييلية )مواقع اجلرمية املنظمة: تقدمت فئة الطفولة بقية الفئات العمرية ب  ارتياد .4
الكهول، احتمال ميل فئة   أكثر  العمر، وقل   أواسييييييييييي احتمال ميل فئة  (، وقل  1.42فئة الشيييييييييييباب ) ُث  (،  1.88)

هذه املواقع   رتيادال اإلانث احتماال  للميل من  أكثرالذكور   أن    ات ضيييييييييي وانعدم احتمال ميل فئة الشيييييييييييخوخة، كما 
(1.81.) 

  رتيادالسييييييتخدم املالعمرية يف احتمال ميل  من بقية الفئات   أتثريا   أقووتزال فئة الطفولة  مواقع املخدرات: ال  ادارتي .5
 ي ق ل   ومن ث   (، 1.06(، يليها فئة الشييييييييييييباب بداللة تفضيييييييييييييلية )7.12مواقع املخدرات، وذلك بقيمة تفضيييييييييييييلية )

 ات ضيييي كما فئة الشيييييخوخة فينعدم أتثريه.   أم افئة الكهولة،   ُث    العمر، أواسيييي احتمال امليل لدو فئة املراهقة، ففئة 
 (.1.65)املخدرات  مواقع  رتيادال اإلانث احتماال  للميل من  أكثرور الذك أن  

، األموالمواقع غسيل    رتيادستخدم  الامليف احتمال ميل    فئة الطفولة قو     أتثري  استمر: األموالمواقع غسيل   ارتياد .6
احتمال ميل مستخدمي    ل  ي ق    ومن ث   (،  1.09)  تفضيليةبقيمة   اا فئة املراهق(، يليه7.54يلية )وذلك بداللة تفض

الكهولة والشيييييخوخة فينعدم  افئت أم االعمر.   أواسيييي يف اجملتمع السييييعودي  من فئة الشييييباب، فئة  اإلنرتنتشييييبكة  
مواقع  رتيادال اإلانث احتماال  للميل من  رأكثالذكور   أن    ات ضيييي . كما األموالمواقع غسيييييل   رتياداحتمال ميلهم ال

 (.1.55ة )بداللة تفضيلي  األموالغسيل  

ات عند فحص   (Wald)  اختبار يظهر .7 على احتمال ميل مسييييييييييتخدم  وأثرهااجلن (  –الشييييييييييخصييييييييييية )العمر  املتغري 
ل املسييييييتخدم تمال مين يف احاين مؤثر كال املتغري    أن  رتكاب اجلرائم املالية،  اليف اجملتمع السييييييعودي  اإلنرتنتشييييييبكة  

 اإلنرتنتمسيتخدم شيبكة  حنو احتمال ميل   العمريةاحملددات   كثرأالرتكاب اجلرائم املالية، وان كانت الفئة العمرية  
    .اإلنرتنتيف شبكة  رتكاب اجلرائم املاليةال يف اجملتمع السعودي



 لرتكاب الجرائم المالية   مستخدم الوميل  الجتماعية  المتغيّرات:2

ات  صبفح ابسيييييييتخدام (  االجتماعية احلالة  –  للمسيييييييتخدمالدخل   مسيييييييتوو)جملتمع البحث   االجتماعية  املتغري 
 :اآليت ات ض   (logistic)اختبار االحندار اللوجستيكي 

 الدخل الشهري مل يكن مؤثرا يف احتمال ميل املستخدم الرتكاب اجلرائم املالية. متغري   أن  . 1
  غيالبيا    قي ل  ي  يف احتميال مييل املسييييييييييييييتخيدم الرتكياب اجلرائم املياليية، حييث  االجتمياعييةة احليالي  متغري   أتثري. تبييان  2
   اجلدول التايل ذلك مفصال :ويوض     .األخرو االجتماعيةويقوو لدو الفئات  ااملتزوجلدو 
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 لية  الجرائم الماميل الرتكاب العلى احتمال   االجتماعية المتغيّرات أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي

 نوع الفعل
استخدام 
البطاقات 

 االئتمانية للغري 

 لعب 
 القمار 

التزوير عرب 
 اإلنرتنت 

مواقع    ارتياد
 اجلرمية املنظمة 

مواقع    ارتياد
 املخدرات 

مواقع    ارتياد
 األموالغسيل  

 نوع االختبار
 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

  الدخل الشهري
 الدخل   منخفضو

ها مل تدخل يف املعادلة   أالف(  5000  ال )
ّ
 غري مؤثرة   ألن

 الدخل  متوسطو 
ها ملعادلة  ل يف ا مل تدخ  ( 5001-10000)

ّ
 غري مؤثرة   ألن

 الدخل  و مرتفع
ها ل يف املعادلة  مل تدخ  ( 10000من  أكثر)

ّ
 غري مؤثرة   ألن

   االجتماعيةالحالة 
 2.19 1.67 1.52 4.07 0.40 3.25 أعزب
 0.75 0.65 0.78 1.37 0.22 0.93 متزوج 
 7.24 8.20 5.93 9.15 1.27 8.75 مطلق 
 8.63 6.58 4.64 1.97 1.12 3.20 أرمل 

 اختبار
Wald 

الدخل 
ها مل تدخل يف املعادلة   الشهري

ّ
 ثرة غري مؤ   ألن

الحالة 
 31.83 46.49 40.15   39.09 41.81 45.41 االجتماعية

Wald    =  ابملشكلة   التأثرياحتمال 



 ينتبا  يت ضيييي املوضيييي  يف اجلدول السييييابق   (logistic) االحندار اللوجسييييتيكيالبياانت اإلحصييييائية الختبار   من
ات  أثر  أواملرتكبة    املاليةحتمال أثرها حسيييييييييب من  اجلرمية ( من انحية ااالجتماعيةاحلالة   –  الدخل)  االجتماعية املتغري 

ما  تبا  . فعند فحص القيم اإلحصييييييائية يف اجلدول السييييييابق بشييييييمولية ياإلنرتنتنوع الفعل املمارس من خالل شييييييبكة  
 أييت:
غري   هألن   (logistic) االحندار اللوجسيييتيكياختبار   إجراءعند   اإلحصيييائيةعادلة الدخل الشيييهري مل يدخل يف امل  أن  . 1

 يف اجملتمع السعودي  الرتكاب اجلرائم املالية. اإلنرتنتاحتمال ميل تلك الفئة من مستخدمي شبكة مؤثر يف 
لالسيتيالء  املسيتخدم ال ميل احتميف   أتثريا   أكثر  افئة املطلق  أن   ات ضي . جرائم االسيتيالء على البطاقات االئتمانية:  2

 األرامل(، ففئة 3.25تليها فئة العزاب بقيمة تفضييييييييييييلية )(،  8.75فضييييييييييييلية )االئتمانية وذلك بداللة تعلى البطاقات  
 احتمال ميلهم لالستيالء على البطاقات االئتمانية. ي ق ل   فافئة املتزوج أم ا(، 3.20)
ا    القطاملفئة   أتثري. جرائم لعب القمار: اسييييييتمر  3 خدم يف احتمال ميل املسييييييت  أتثريا    االجتماعيةالفئات  أكثرعلى أّن 

 ي ق ل  احتمال ميل فئة العزاب، و  ي ق ل    ومن ث   (،  1.12)  األرامل(، يليها فئة  1.27للعب القمار وذلك بقيمة تفضييييلية )
 .الدو فئة املتزوج أكثراالحتمال 

خيدم يف احتمييال ميييل املسييييييييييييييت  قو     ا  مؤثر ابعتبييارهيا  قيدم بقييية الفئييات العمريية  تت  ااملطلق. جرائم التزوير: ال تزال فئيية  4
ففئيية (،  4.07)  العزاب (، تليهييا فئيية  9.15، حيييث كيانيت اليداللية التفضيييييييييييييييلييية )اإلنرتنيتعرب    الرتكيياب جرائم التزوير

ائم التزوير بقيميية  يف احتمييال ميلهم الرتكيياب جر   االجتميياعيييةالفئييات    آخر  ااملتزوج  جيياءت فئييةو (،  1.97)  األرامييل
 .(1.37)تفضيلية 

(، تلتها 5.93بداللة تفضييييلية )  االجتماعيةبقية الفئات  مها تقد  واصيييلت فئة املطلقامواقع اجلرمية املنظمة:    ارتياد. 5
 .ااملتزوجاحتمال ميل فئة  (، وقل  1.52) العزاب فئة  ُث  (، 4.64) األراملفئة 

سييييييييييييييتخيدم  يف احتميال مييل امل  االجتمياعييةمن بقيية الفئيات   أتثريا    أقوو  ااملطلق ئيةف  لال تزامواقع املخيدرات:   ارتيياد. 6
العزاب فئة ف(، 6.58بداللة تفضيييييييييييييلية )  األراملليها فئة ت(،  8.20مواقع املخدرات، وذلك بقيمة تفضيييييييييييييلية )  رتيادال
 مواقع  املخدرات. رتيادال همحتمال ميل ا ي ق ل  ف ااملتزوجفئة  أم ا، (1.67)
احتميال مييل يف    االجتمياعييةة الفئيات  من بقيي  أتثريا    أكثرهنيا    األراميلفئية    جياءت :  األموالمواقع غسييييييييييييييييل    ارتيياد.  7

(، يليها 8.63، وذلك بداللة تفضيييلية )األموالمواقع غسيييل   رتياداليف اجملتمع السييعودي  اإلنرتنتمسييتخدمي شييبكة  
 اإلنرتنتاحتمال ميل مسييييتخدمي شييييبكة   ي ق ل    ومن ث   (،  2.19ففئة العزاب )  (، 7.24) تفضيييييليةبقيمة    ااملطلقفئة  

 . األموالمواقع غسيل  رتيادال ااملتزوجعودي من فئة يف اجملتمع الس 

ات عند فحص    (Wald)اختبار  يظهر.  8 على احتمال ميل   وأثرها(  االجتماعيةاحلالة    –الدخل)  االجتماعية  املتغري 
،  تخدمللمس   الشهريالدخل    متغري    أتثريانعدام  ارتكاب اجلرائم املالية،    إىلي  يف اجملتمع السعود  اإلنرتنتمستخدم شبكة  

  أي يف احتمال ميل املستخدم الرتكاب اجلرائم املالية،  ا   نايبومت  حيث كان أتثريه قو     االجتماعيةاحلالة    متغري  بعك   
 يف اجملتمع السعودي   اإلنرتنتدم شبكة  تخمس حنو احتمال ميل    االجتماعيةاحملددات    أكثر  االجتماعية احلالة    متغري    أن  
(، 46.49مواقع املخدرات )  رتياديف احتمال امليل ال  أقوو  التذثري، وكان  اإلنرتنتشبكة    يف  ارتكاب اجلرائم املالية  إىل

(، 40.15مواقع اجلرمية املنظمة )   ارتياد(، ف41.81(، فلعب القمار )45.41فاالستيالء على البطاقات االئتمانية )
  (.31.83)  األموالمواقع غسيل  ارتياد  وأخريا  (، 39.09تزوير )فال



 : المالية لرتكاب الجرائممستخدم الوميل  البيئية  يّراتالمتغ:3

من خالل للسييييعودي( و  األصييييليةاملنطقة  – املسييييتخدم  جنسييييي ة)جملتمع البحث ات البيئية  وافية للمتغري  دراسيييية  ب
 :اآليت ات ض   (logistic)ابستخدام اختبار االحندار اللوجستيكي  انيةلبياانت الدراسة امليد التحليل اإلحصائي

يف   التيذثريانعيدم  حييث   ،يف احتميال مييل املسييييييييييييييتخيدم الرتكياب اجلرائم املياليية  اجلنسيييييييييييييييي ة  متغري   أتثري. تبياين  1
 املتغري قو . أتثريم فكان هذا القس  وأفعالبقية جرائم  أم انظمة، ة املمي، واجلر األموالمواقع غسيل  رتياداحتمال امليل ال

يف ابقي جرائم  يف جرائم لعب القمار فق ، وانعدم أتثريه    سيييييعوديالل   األصيييييليةاملنطقة  متغري    أتثري احنصييييير. 2
   اجلدول التايل ذلك:ويوض   هذا القسم. وممارسات 
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 كاب الجرائم المالية  الرتميل الالبيئية على احتمال  المتغيّرات أثر يوّضح ييكختبار اللوجستالا

استخدام البطاقات   نوع الفعل
 لعب القمار  ري االئتمانية للغ

التزوير عرب  
 اإلنرتنت

مواقع   ارتياد 
 اجلرمية املنظمة 

مواقع   ارتياد 
 املخدرات 

مواقع غسيل   ارتياد 
 األموال

 نوع االختبار
 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 
EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 
EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 
EXP(B) 

 الدالة األسية 
 (( ))التفضيلية
EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية( 
EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 
EXP(B) 

  الجنسّية
 0.04 0.30 0.10 سعودي

مل تدخل  
يف  

املعادلة  
ها 

ّ
غري    ألن

 مؤثرة 

0.12 
مل تدخل  

يف  
املعادلة  

ها 
ّ
غري    ألن

 ة مؤثر 

 0.98 0.21 0.89 0.64 دول اخلليج العرب 
 0.09 0.00 0.29 0.02 دول عربية أخرى 

 0.11 0.16 0.14 0.27 عربية الدول آسيا غري 
 8.48 9.72 5.67 7.56 عربية ال غري أفريقيادول 

 0.04 0.04 0.11 0.04 أورواب 
 0.14 3.63 0.22 0.63 اجلنوبية  أمريكا 

ها مل تدخل يف املعادلة   دة وكنداالوالايت املتح
ّ
 غري مؤثرة   ألن

  منطقة السعودي
 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  1.17 غري مؤثرة  بية الغر 

 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  0.92 غري مؤثرة  اجلنوبية 

 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  0.81 غري مؤثرة  الوسطى 

 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  1.27 غري مؤثرة  شرقية لا

ها مل تدخل يف املعادلة   الية الشم
ّ
 غري مؤثرة   ألن

  اختبار
Wald 

 غري مؤثرة  20.89 غري مؤثرة  15.91 10.46 22.91 الجنسّية
منطقة 

 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  9.63 غري مؤثرة  السعودي
Wald    =ابملشكلة   التأثريتمال  حا 



 أثر  اختالف السيابق  ل  يف اجلدو املوضي    (logistic) لوجسيتيكياالحندار الالبياانت اإلحصيائية الختبار   تظهر
ات  يف  اإلنرتنتميل مسيييييتخدمي شيييييبكة احتمال يف ( للسيييييعودي األصيييييليةاملنطقة  –املسيييييتخدم  جنسيييييي ة)البيئية   املتغري 

  من  اجلرمية املرتكبة وحبسيييييييب  نوع املتغري  سيييييييب  ارسيييييييات هذا القسيييييييم، وذلك حباجملتمع السيييييييعودي الرتكاب جرائم ومم
 :كاآليتوتفصيل ذلك  

غري  أفريقياقو   يف احتمال ميل مواط  دول   اجلنسييييييي ة  متغري    أتثريكان  . جرائم االسييييييتيالء على البطاقات االئتمانية:  1
بقية احتمال ميل يف   التذثري  قل  ، يف حا  (7.56وذلك بداللة تفضييييييييلية )  العربية لالسيييييييتيالء على البطاقات االئتمانية

فلم يكن مؤثرا يف احتمال   للسييعوديا األصييليةاملنطقة   متغري   أم ا  لالسييتيالء على البطاقات االئتمانية. فئات هذا املتغري
 ميل املستخدم.

وذلك بقيمة  ،  أيضيييا  للعب القمار  غري العربية قو     األفريقيةاحتمال ميل مواط  الدول  . جرائم لعب القمار: اسيييتمر  2
ا(،  5.67تفضيييييييييييييييلييية ) ااملتغري فقييد قييل  احتمييال ميلهم للعييب القمييار.  بقييية فئييات هييذا  أميي   األصييييييييييييييليييةاملنطقيية    متغري    أميي 

  اطنوق أم ا( فق ، 1.17(، واملنطقة الغربية )1.27للسيييييعوديا فقد كان مؤثرا  يف احتمال ميل قاط  املنطقة الشيييييرقية )
   احتمال ميلهم للعب القمار. املنطقة اجلنوبية والوسطى فقد قل  

مؤثر قوي يف احتميال  على أّنيا   اجلنسييييييييييييييييات م بقيية تتقيد  غري العربيية    األفريقييةاليدول   مواطنوزال  ي: ال  . جرائم التزوير3
 أمريكييادول    ومواطنهييا  ليي(،  9.72، حيييث كييانييت الييدالليية التفضيييييييييييييييلييية )اإلنرتنييتالرتكيياب جرائم التزوير عرب  هم  ميل 

املنطقية  متغري   أتثري. كميا انعيدم كاب جرائم التزويراحتميال ميلهم الرت  بقيية اجلنسييييييييييييييييات فقيد قل    أم ا(،  3.63)اجلنوبيية  
 .اإلنرتنتللسعوديا يف احتمال ميل املستخدم الرتكاب جرائم التزوير من خالل شبكة  األصلية

 متخديف احتمال ميل املس  للسعوديا األصليةاملنطقة  أو اجلنسي ة متغري  من  أي  ثر مل يؤ مواقع اجلرمية املنظمة:    ارتياد. 4
 مواقع اجلرمية املنظمة. رتيادال

يف احتمييال ميييل   اجلنسيييييييييييييييييات من بقييية    أتثريا    أقوو  غري العربييية  األفريقيييةالييدول    لال تزامواقع املخييدرات:    ارتييياد.  5
 رتياداحتمال ميلهم ال قل  قد  فبقية اجلنسييات  أم ا(،  8.48خدرات، وذلك بقيمة تفضييلية )مواقع امل رتياداملسيتخدم ال

مواقع   رتيادللسيييييييييييعوديا يف احتمال ميل املسيييييييييييتخدم ال األصيييييييييييليةاملنطقة  متغري    أتثريهنا  أيضيييييييييييا  وانعدم  واقع.تلك امل
 املخدرات.

يف اختبار االحندار   للسييييييعوديا األصييييييليةاملنطقة   أو سييييييي ةاجلن متغري  من    أي  مل يدخل : األموالمواقع غسيييييييل    ارتياد. 6
ات   أثرعند فحص    (logistic)اللوجسييتيكي   ، مما األموالمواقع غسيييل   رتيادالالبيئية يف احتمال ميل املسييتخدم   املتغري 

 .األموالمواقع غسيل  رتيادكال املتغريين غري مؤثرين يف احتمال امليل ال  أن  يعىن 

ات عند فحص   (Wald)تباراخ  يظهر. 7 على احتمال   وأثرها( للسيييييييعوديا األصيييييييليةاملنطقة  –اجلنسيييييييي ة)  البيئية  املتغري 
يف احتمال ميل  اجلنسيي ة متغري    أتثريرتكاب اجلرائم املالية، انعدام اليف اجملتمع السيعودي   اإلنرتنتميل مسيتخدم شيبكة  

يف حا تباين أتثريه يف ابقي فئات هذا املتغري حيث  ،األموالل مواقع اجلرمية املنظمة، ومواقع غسييييييي  رتياداملسييييييتخدم ال
(، 20.89مواقع املخدرات ) ارتياد(، ف22.91احتمال امليل لالسيييييييييييتيالء على البطاقات االئتمانية ) قوة يف أكثركان  

ا(.  10.46يف لعييب القمييار )  وأخريا  (،  15.91)  اإلنرتنييتفييارتكيياب جرائم التزوير عرب    األصييييييييييييييليييةاملنطقيية    متغري    أميي 
 اجلنسيييي ة متغري   أن  وهذا يعىن  .اإلنرتنتر عرب للعب القمايف احتمال ميل املسيييتخدم فق  كان أتثريه قو  للسيييعوديا ف

يف شبكة    رتكاب اجلرائم املاليةال يف اجملتمع السعودي  اإلنرتنتمستخدم شبكة  حنو احتمال ميل البيئية  احملددات   أكثر
 .اإلنرتنت



 : لماليةا جرائم اللرتكاب مستخدم الوميل   الثقافية  راتالمتغيّ :4

ابستخدام اختبار االحندار اللوجستيكي   للمتغريات الثقافية جملتمع البحث، يمن خالل التحليل اإلحصائ  تبا  
(logistic) اآليت: 
يف حا تباين نظمة،  مواقع اجلرمية امل  ارتيادلعب القمار و احتمال امليل ل يكن مؤثرا يف ملالتعليمي    املسيييييييتوو. 1

 .أتثريه يف بقية فئات هذا املتغري  
  ارتياد، و اإلنرتنتمل يكن مؤثرا يف احتمال امليل الرتكاب جرائم التزوير عرب  نوع التخصييييييييص  متغري    أن  . كما  2

   اجلدول التايل ذلك:ويوض  مواقع اجلرمية املنظمة، ومواقع املخدرات. 
 ( 68جدول رقم ) 

 ميل الرتكاب الجرائم المالية  العلى احتمال  الثقافية المتغيّرات أثر يوّضح يكياالختبار اللوجست

 لفعلنوع ا
استخدام  
البطاقات  

 االئتمانية للغري 
 لعب القمار  

التزوير عرب  
 اإلنرتنت

مواقع   ارتياد 
 اجلرمية املنظمة 

مواقع   ارتياد 
 املخدرات 

مواقع غسيل   ارتياد 
 األموال

 نوع االختبار
 ية الدالة األس

 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ية(( ))التفضيل

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 
مستوى 
  التعليم

 0.76 غري مؤثرة  1.26 1.12 غري مؤثرة  1.03 من الثانوي  أقل  
 1.35 غري مؤثرة  1.17 1.04 غري مؤثرة  1.31 معهد   أواثنوي  

 0.70 غري مؤثرة  0.76 0.62 غري مؤثرة  0.62 جامعي 
ها مل تدخل يف املعادلة   دراسات عليا 

ّ
 غري مؤثرة   ألن

       نوع التخصص
 0.74  0.72 تعليم عام 

   مل 
 تدخل 

يف املعادلة    
ها 

ّ
   ألن

 غري مؤثرة 

   مل 
 تدخل 

يف املعادلة    
ها 

ّ
   ألن

 غري مؤثرة 

   مل 
 تدخل 

يف املعادلة    
ها 

ّ
   ألن

 غري مؤثرة 

1.16 
 1.45 1.44 0.71 إدارية علوم 
 1.80 0.57 1.38 إنسانية علوم 

 1.93 1.15 0.86 علوم تطبيقية 
 0.14 0.67 0.69 علوم شرعية 

 1.18 1.70 2.42 علوم عسكرية 
ها عادلة  مل تدخل يف امل  آيلحاسب 

ّ
 غري مؤثرة   ألن

 اختبار
Wald 

مستوى 
 11.54 مؤثرة غري   10.39 15.44 غري مؤثرة  21.30 التعليم

نوع 
ها مل تدخل يف املعادلة   18.67 12.85 التخصص

ّ
 12.94 غري مؤثرة   ألن

Wald    =  ابملشكلة   التأثرياحتمال 



 أثر  اختالف السيابق  ل  يف اجلدو املوضي    (logistic) االحندار اللوجسيتيكيالبياانت اإلحصيائية الختبار   تظهر
ات  يف اجملتمع السيعودي   اإلنرتنتميل مسيتخدمي شيبكة  احتمال  يف ( تخصيصنوع ال –مسيتوو التعليم )الثقافية  املتغري 

  :كاآليت، وتفصيل ذلك  املرتكبالفعل  أواجلرمية  نوع وحبسب نوع املتغري  سب ، وذلك حباملاليةرائم اجلالرتكاب 
حياملي مؤهيل   مسييييييييييييييتوو التعليم يف احتميال مييل  متغري    أتثريانعيدم  االسييييييييييييييتيالء على البطياقيات االئتميانيية:    . جرائم1

قو   يف احتمال ميل حاملي املؤهل الثانوي    التذثريالدراسييييات العليا لالسييييتيالء على البطاقات االئتمانية، يف حا كان 
 أمي ا.  احتميال ميلهم  ي قي ل  ن فاجليامعيو   أمي ا(،  1.03الثيانوي )  من  قيل  األاملؤهيل    (، يليهيا حياملو1.31)بيداللية تفضيييييييييييييييليية  

(، فالعلوم 2.42مؤثرا يف احتمال ميل املتخصيييصيييا يف العلوم العسيييكرية بقيمة تفضييييلية )التخصيييص فكان  نوع   متغري  
ه يف حيث ينعدم أتثري   اآليلختصييييص احلاسييييب  عدااحتمال ميل بقية التخصييييصييييات  ي ق ل   ومن ث   (،  1.38) اإلنسييييانية

  احتمال امليل لالستيالء على البطاقات االئتمانية.
 متغري   أم ا للعب القمار، مسييييييييييتوو التعليم يف احتمال ميل مليع فئات املتغري   متغري    أتثريانعدم . جرائم لعب القمار:  2

(، فالعلوم 1.70يف احتمال ميل املتخصيييصيييا يف العلوم العسيييكرية بداللة تفضييييلية ) فكان أتثريه قو    نوع التخصيييص
ختصييص احلاسييب  عدااحتمال ميلهم،  ي ق ل  تغري فبقية فئات هذا امل أم ا(، 1.15العلوم التطبيقية )  ُث  (، 1.44)  اإلدارية
  حيث ينعدم احتمال ميلهم للعب القمار. اآليل
 حا كيان  نوع التخصييييييييييييييص، يف أتثريحييث انعيدم  ،بعك  جرائم لعيب القميار، انعك  احليال هنيا. جرائم التزوير: 3

(، 1.04(، فالثانوي )1.12من الثانوي )  قل  األقوة يف حاملي املؤهل    أكثر، وكان  مستوو التعليم مؤثرا  يف فئات املتغري  
 حاملي مؤهل الدراسات العليا.  احتمال ميل يف احتمال ميل حاملي املؤهل اجلامعي، وينعدم  التذثري ي ق ل   ومن ث   

مواقع  رتيادنوع التخصيييييييييص يف احتمال ميل املسيييييييييتخدم ال متغري    أتثرياسيييييييييتمر انعدام  نظمة:  مواقع اجلرمية امل  ارتياد. 4
من  األقيل  يف احتميال مييل حياملي املؤهيل  أقوومسييييييييييييييتوو التعليم حييث كيان أتثريه    أتثريجلرميية املنظمية، كميا اسييييييييييييييتمر  ا

ميال مييل اجليامعيا، يف حا ينعيدم احت  ي قي ل  (، و 1.17(، فحياملي املؤهيل الثيانوي )1.26الثيانوي بقيمية تفضيييييييييييييييليية )
 ع اجلرمية املنظمة.مواق رتياداحتمال ميل حاملي مؤهل الدراسات العليا ال

نوع التخصييييييييييييييص يف اختبيييار االحنيييدار   أوالتعليم،    مسييييييييييييييتوومن متغريي    أي  مل ييييدخيييل  مواقع املخيييدرات:    ارتيييياد.  5
ات  أثرعند فحص   (logistic)اللوجسيييييتيكي  ، األموالمواقع غسييييييل  رتياداحتمال ميل املسيييييتخدم الالثقافية يف  املتغري 

مواقع  رتياديف اجملتمع السييييييعودي ال اإلنرتنترين يف احتمال ميل مسييييييتخدمي شييييييبكة  كال املتغريين غري مؤث  أن  مما يعىن 
  املخدرات.

ؤهل الثانوي بقيمة  مسيييييييييييتوو التعليم قو   يف احتمال ميل حاملي امل متغري    أتثريكان :  األموالمواقع غسييييييييييييل    ارتياد. 6
ي مؤهل الدراسييييييييييات العليا حيث انعدم احتمال  حامل  عدا،  يف ابقي فئات هذا املتغري    التذثري  (، وقل  1.35تفضيييييييييييلية )

قو   يف احتمال ميل املتخصيييييييصيييييييا يف العلوم التطبيقية بداللة تفضييييييييلية   التذثرينوع التخصيييييييص فكان    متغري   أم اامليل.  
التعليم العام  وأخريا  (، 1.18(، فالعلوم العسييييييييييييييكرية )1.45) اإلدارية(، فالعلوم  1.80) اإلنسييييييييييييييانيةفالعلوم  (،  1.93)
احتمال ميلهم، يف حا انعدم احتمال ميل املتخصييييصييييا يف   ن يف العلوم الشييييرعية فقد قل  و املتخصييييصيييي أم ا(،  1.16)

 .األموالمواقع غسيل   رتيادال اآليلاحلاسب 

ري مسييييييييييييييتوو فمتغ   ن يف احتمال ميل املسييييييييييييييتخدم الرتكاب اجلرائم املالية.يتغري  امل أتثري تباين  (Wald)اختبار  يظهر. 7
  ارتيياد(، في15.44)(، فيالتزوير 21.30قو   يف احتميال املييل لالسييييييييييييييتيالء على البطياقيات االئتميانيية )أتثريه   التعليم كيان

يف جرائم لعب  التذثري حا انعدم (، يف10.39مواقع اجلرمية املنظمة )  ارتياد وأخريا  (،  11.54)  األموالمواقع غسييييييييييل  
امواقع املخييدرات.    ارتيييادالقمييار، و  مواقع اجلرمييية   ارتيييادو لتخصييييييييييييييص فلم يكن مؤثرا  يف جرائم التزوير،  نوع ا  متغري    أميي 
مواقع غسييييييييييييييييل   ارتييادفي(، 18.67يف حا كيان أتثريه قو   يف جرائم لعيب القميار )  مواقع املخيدرات،  ارتيياداملنظمية، و 
 (.12.85على البطاقات االئتمانية ) ءاالستيالجرائم  وأخريا  (، 12.94)  األموال



 : المالية جرائم اللرتكاب مستخدم الوميل   انةالدي متغيّر   :5

،  (logistic)ابستخدام اختبار االحندار اللوجستيكي    لبياانت الدراسة امليدانيةاإلحصائي   تظهر نتائج التحليل
 احتمال امليل الرتكاب اجلرائم املالية حبسب نوع الد نة وحبسب نوع الفعل املرتكب. الد نة يف متغري   أتثري تباين

 ذلك وابلتفصيل من خالل اجلدول التايل: ت ض وي
 ( 69جدول رقم ) 

 ميل الرتكاب الجرائم المالية  العلى احتمال  الديانة متغيّر أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي

  

 نوع الفعل
استخدام  
البطاقات  

 الئتمانية للغري ا

 لعب
 القمار   

التزوير عرب  
 اإلنرتنت

مواقع   ارتياد 
 اجلرمية املنظمة 

مواقع   ياد ارت
 املخدرات 

 مواقع  ارتياد 
 األموال غسيل  

 نوع االختبار
 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 سية الدالة األ
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 لية(( ))التفضي

EXP(B) 

  نوع الديانة

 0.48 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 مسلم

 0.83 1.68 0.34 0.84 1.43 1.58 نصران 

 3.60 0.06 1.25 0.01 0.08 0.03 يهودي 

 0.00 5.32 1.74 9.69 3.26 5.89 بوذي 

 4.32 6.28 2.37 6.97 5.18 8.83 هندوسي

ها مل تدخل يف املعادلة   ال دين 
ّ
 ة غري مؤثر   ألن

 Wald 84.02 103.10 85.43 26.64 95.71 24.16 اختبار

Wald    =  ابملشكلة   التأثرياحتمال 



الد نة    غري  مت  أثر  السيييابق اختالف  ل  يف اجلدو املوضييي    (logistic) االحندار اللوجسيييتيكياختبار      نتائجتوضييي  
  ،نوع الد نة سيب  ئم املالية، وذلك حبيف اجملتمع السيعودي  الرتكاب اجلرا اإلنرتنتميل مسيتخدمي شيبكة  احتمال  يف 

  :كاآليت، وتفصيل ذلك  الفعل املرتكب أواجلرمية  وحبسب نوع
 ال املسييييييلما وكذلك الالدينييف احتمال مي  الد نة  متغري    أتثري. جرائم االسييييييتيالء على البطاقات االئتمانية: انعدم 1

(، 8.83قو   يف احتمال ميل اهلندوسييييييا بداللة تفضييييييلية ) التذثريلالسيييييتيالء على البطاقات االئتمانية، يف حا كان  
احتمال امليل ملعتنقي الد نة    ي ق ل  (، و 1.58النصييييييييارو بداللة تفضيييييييييلية )  ومن ث   (،  5.89فالبوذيا بقيمة تفضيييييييييلية )

 اليهودية. 
وكيان  للعيب القميار،  ينيااملسييييييييييييييلما وكيذليك الالديف احتميال مييل   اليد نية  متغري   أتثري. جرائم لعيب القميار: انعيدم  2

البوذيا و (،  5.18سيا )دو اهلن  احتمال ميلقو  يف   التذثريقليال يف احتمال ميل معتنقي اليهودية، يف حا كان    التذثري
 للعب القمار.  (1.43(، والنصارو )3.26)
دينيا الرتكاب جرائم التزوير عرب الد نة منعدما  يف احتمال ميل املسيييييلما والال  متغري    أتثري لال يزا. جرائم التزوير:  3

قو   يف احتمال ميلهم الرتكاب   التذثرين فكان و البوذي  أم اقليال ،   التذثريالنصرانية واليهودية فكان   ومعتنق أم ا،  اإلنرتنت
  .(6.97وس بقيمة تفضيلية )د(، يليهم اهلن9.69، وذلك بداللة تفضيلية )نرتنتاإلجرائم التزوير عرب 

 التذثريمواقع املخدرات، وكان    رتياد يف احتمال ميل الالدينيا الهذا املتغري    أتثريانعدم مواقع اجلرمية املنظمة:    ارتياد.  4
مواقع  رتياديف اجملتمع السييييييييييعودي ال اإلنرتنتقليال  يف احتمال ميل املسييييييييييلما والنصييييييييييارو من مسييييييييييتخدمي شييييييييييبكة  

 (.1.25اليهود ) وأخريا  ( 1.74(، فالبوذيا )2.37وس )يف احتمال ميل اهلند التذثرياملخدرات، يف حا قوي 
مواقع املخيييدرات بقيمييية    رتيييياداليييدين قو   يف احتميييال مييييل اهلنيييدوس ال  متغري    أتثريكيييان  مواقع املخيييدرات:    ارتيييياد.  5

اقع مو   رتيياديف احتميال مييل اليهود ال  التيذثري  (، وقيل  1.68النصيييييييييييييييارو )  ُث  (،  5.32البوذيا )(، في6.28تفضيييييييييييييييليية )
 مواقع املخدرات. رتياداملخدرات، يف حا انعدم احتمال ميل املسلما والالدينيا ال

مواقع غسيييييييييييل  رتيادنيا الالد نة يف احتمال ميل البوذيا والالدي متغري    أتثريانعدم   :األموالمواقع غسيييييييييييل    ارتياد. 6
قو     التذثري، يف حا كان األموالمواقع غسييل   رتيادالارو  النصي ومن ث   يف احتمال ميل املسيلما    التذثري ، وقل  األموال

اليهود وذلك بقيمة تفضيلية    ُث  (،  4.32وذلك بداللة تفضيلية ) األموالمواقع غسيل   رتياديف احتمال ميل اهلندوس ال
(3.60.)  

، حبسيييييييييييييب نوع  ئم املاليةيف احتمال ميل املسيييييييييييييتخدم الرتكاب اجلراالدين   متغري    أتثريتباين    (Wald)اختبار  يظهر. 7
جبرائم لعيييب القميييار   بيييدءا  قو   يف مليع جرائم هيييذا القسييييييييييييييم    التيييذثريالفعيييل املرتكيييب، وقيييد كيييان    أواليييد نييية واجلرميييية  

االسييييييييييييييتيالء على جرائم  ف(،  85.43)  اإلنرتنيتالتزوير عرب    فجرائم(،  95.71مواقع املخيدرات ) ارتييادفي  (،103.10)
 األموال مواقع غسييييييييييييييييييل    ارتيييياد  وأخريا  (،  26.64مواقع اجلرميييية املنظمييية )  ارتيييياد  ُث  (،  84.02البطييياقيييات االئتميييانيييية )

(24.16 .) 



 : المالية لرتكاب الجرائممستخدم الوميل الوظيفية   الحالة متغيّر :6

ابسييييييييتخدام اختبار    لبياانت الدراسيييييييية امليدانية ومن خالل التحليل اإلحصييييييييائي ،لبحثشيييييييياملة جملتمع ا  بدراسيييييييية
يف احتمال امليل الرتكاب اجلرائم   احلالة الوظيفية غري متساو     متغري    أتثري  أن    ات ض ،  (logistic)اللوجستيكي   االحندار
مواقع اجلرميية املنظمية، ومواقع املخيدرات،    تييادر يف احتميال املييل الاحليالية الوظيفيية    أتثريانعيدام    ات ضيييييييييييييي ، حييث  املياليية

جرائم االسيييييييتيالء على يف احتمال امليل الرتكاب  احلالة الوظيفية    أتثريين  تبا ات ضييييييي . يف حا  األموالومواقع غسييييييييل 
 رتكبة.ونوع اجلرمية املوفئته،  لنوع املتغري   تبعا  وذلك  ،اإلنرتنتالبطاقات االئتمانية، ولعب القمار، والتزوير عرب 

 :اآليتمن خالل اجلدول  ذلك مفصال   ويت ض    
 ( 70جدول رقم ) 

 ميل الرتكاب الجرائم المالية العلى احتمال  متغيرات الحالة الوظيفية أثر يوّضح يكياالختبار اللوجست

استخدام   نوع الفعل
البطاقات  

 االئتمانية للغري 
 لعب

 القمار   
التزوير عرب  

 اإلنرتنت
مواقع   ارتياد 

 رمية املنظمة اجل
مواقع   ارتياد 

 املخدرات 
 مواقع  ارتياد 

 األموال غسيل  

 األسية  الدالة نوع االختبار
 ))التفضيلية(( 
EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 
EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 
EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 
EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية( 
EXP(B) 

 األسية  الدالة
 ))التفضيلية(( 
EXP(B) 

الحالة 
  الوظيفية

 1.12 0.84 0.92 طالب

 مل 
 تدخل   

يف    
ملعادلة  ا 

ها 
ّ
 ألن

 غري   
 مؤثرة   

 مل 
 تدخل   

يف    
املعادلة  

ها 
ّ
 ألن

 غري   
 مؤثرة   

 مل 
 تدخل   

يف    
املعادلة  

ها 
ّ
 ألن

 غري   
 مؤثرة   

 1.64 1.77 0.90 عاطل

 0.67 0.63 1.80 عامل

 0.94 1.05 0.73 موظف

 1.19 0.92 0.49 عسكري

 1.37 0.83 0.67 مدرس 

 0.21 0.57 0.58 أستاذ جامعة 

 2.78 1.43 1.84 طبيب وصيديل 

 2.12 2.07 2.42 رجل أعمال

ها مل تدخل يف املعادلة   ربة منزل
ّ
 غري مؤثرة   ألن

 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  Wald 22.49 20.13 17.34 اختبار

Wald    =  ابملشكلة   التأثرياحتمال 



متغريات  أثر أن  يف اجلدول السيابق  املبا  (logistic) كياالحندار اللوجسيتيالبياانت اإلحصيائية الختبار    تثبت
نوع الفعل املمارس من خالل شيييييييييبكة    أو  ،تتباين من انحية احتمال أثرها حسيييييييييب من  اجلرمية املرتكبة احلالة الوظيفية

 . اإلنرتنت
  ما أييت: تبا  فحص القيم اإلحصائية يف اجلدول السابق بشمولية ي فعند

زل ااملنيي  ت احليياليية الوظيفييية يف احتمييال ميييل راب  متغري    أتثريعلى البطيياقييات االئتمييانييية: انعييدم  . جرائم االسييييييييييييييتيالء  1
(، 2.42تفضيييييييييييييييليية )  بيداللية  األعميالرجيال  قو   يف احتميال مييل  التيذثريكيان  و لالسييييييييييييييتيالء على البطياقيات االئتميانيية،  

بقية احتمال ميل  ي ق ل  يف حا (،  1.80ية )بداللة تفضييييييييييل  العمال  ُث  (، 1.84بقيمة تفضييييييييييلية ) ةدلاوالصيييييييييي  اءطبفاأل
 . ة هلذا املتغري  الفئات الوظيفي  

، وذلك للعب القمار األعماليف احتمال ميل رجال  احلالة الوظيفية قو     متغري    أتثرياسيييييييييييييتمر  . جرائم لعب القمار:  2
(، 1.05املوظفا ) وأخريا    (،1.43والصييييييييييييادلة ) فاألطباء(،  1.77عن العمل )لا  (، فالعاط2.07بقيمة تفضييييييييييييلية )

  للعب القمار. هنزل فينعدم احتمال ميل ااملن ت راب عدااحتمال ميل بقية الفئات الوظيفية  ي ق ل  و 
الرتكياب جرائم التزوير عرب   زلااملني ت رابعيدميا  يف احتميال مييل  مناحليالية الوظيفيية   متغري   أتثري  لال يزا. جرائم التزوير: 3

 التذثريكان  يف حا   ،يف احتمال ميلهم للتزوير قليال    التذثريفكان   وناجلامعي  ةتذاواألسييال موالع  وناملوظف أم ا، اإلنرتنت
ن و العاطل أييت   ُث  (، 2.12) األعمال(، فرجال 2.78والصييييييادلة، وذلك بقيمة تفضييييييلية )  األطباء قو   يف احتمال ميل

الرتكاب جرائم التزوير عرب   (1.12الطلبة ) خريا  وأ(، 1.19ن )و (، فالعسيييكري1.37ن )و (، فاملدرسييي1.64عن العمل )
  .اإلنرتنت

من مسييييييييييييييتخيدمي   هيذا املتغري  فئيات يف احتميال مييل  احليالية الوظيفيية    متغري    أتثريمواقع اجلرميية املنظمية: انعيدم   ارتيياد.  4
 .ابت اجلرمية املنظمةااخلاصة بعصواقع امل رتياديف اجملتمع السعودي ال نرتنتاإلشبكة 

يف  اإلنرتنت يف احتمال ميل مليع فئاته من مستخدمي شبكة  هذا املتغري   أتثري  أيضا  انعدم مواقع املخدرات:   دارتيا. 5
 مواقع املخدرات. رتياداجملتمع السعودي ال

املتغري يف احتمال ميل مليع فئاته من مسييييييييييتخدمي شييييييييييبكة    أتثري  أيضييييييييييا  ا انعدم  كم:  األموالمواقع غسيييييييييييل    ارتياد. 6
 .األموالمواقع غسيل  رتيادجملتمع السعودي اليف ا اإلنرتنت

يف احتمال ميل املسيتخدم الرتكاب اجلرائم املالية، حبسيب   احلالة الوظيفية متغري    أتثريتباين    (Wald)  اختبار  يظهر. 7
 ائمجر ، ففي  أخرويف    بع  اجلرائم، ومنعيييدمييياقو   يف    التيييذثريالفعيييل املرتكيييب، وقيييد كيييان    أوة  واجلرميييي  الوظيفيييةنوع  

جرائم لعب القمار بقيمة    ُث  (، 22.49)االستيالء على البطاقات االئتمانية يقوو احتمال امليل وذلك بداللة تفضيلية  
يف  التذثري(، يف حا ينعدم 17.34لة تفضيييييييلية )، وذلك بدالاإلنرتنتجرائم التزوير عرب  وأخريا  (، 20.13)تفضيييييييلية 

 .األموالمواقع غسيل  ارتيادو  مواقع املخدرات، ارتياد، و نظمةمواقع اجلرمية امل رتياداحتمال امليل ال
  



 : لرتكاب الجرائم الماليةمستخدم الوميل المهارات الفنية   متغيّر   :7
 –اآليلإجادة اسييييتخدام احلاسييييب  مسييييتوو)جملتمع البحث    املهارات الفنيةملتغري  الدراسيييية الشيييياملة  من خالل

لبياانت الدراسيية   من خالل التحليل اإلحصييائي( و اإلجنليزيةتوو إجادة اللغة مسيي –  اإلنرتنتمسييتوو إجادة اسييتخدام 
تمال امليل املهارات الفنية يف اح متغري    أتثري  تباين  ات ضيي   (logistic)ابسييتخدام اختبار االحندار اللوجسييتيكي   امليدانية

  :كاآليت  ونوع الفعل املرتكب ،الرتكاب اجلرائم املالية وذلك حبسب نوع املهارة
مواقع اجلرمية املنظمة،    رتياد، وايف احتمال امليل للعب القمار  هانعدم أتثري :  اآليلمستوو إجادة احلاسب   متغري  .  1

  .رائماجلومواقع املخدرات، يف حا تباين أتثريه يف بقية 
 لقمار.العب  عداكان مؤثرا  يف مليع جرائم هذا القسم،   :اإلنرتنتمستوو إجادة استخدام  متغري   .2
 هذا املتغري مليع جرائم هذا القسم دون استثناء. أتثري: مشل اإلجنليزيةإجادة اللغة  متغري  . 3

 وملزيد من التفصيل انظر اجلدول التايل:     
 ( 71جدول رقم ) 

 ميل الرتكاب الجرائم المالية الالمهارات الفنية على احتمال  متغيّر أثر يوّضح تيكياالختبار اللوجس

استخدام البطاقات   ع الفعلنو
 االئتمانية للغري 

 لعب
 القمار   

التزوير عرب  
 اإلنرتنت

مواقع   ارتياد 
 اجلرمية املنظمة 

مواقع   ارتياد 
 املخدرات 

 مواقع  ارتياد 
 األموال غسيل  

 األسية  الدالة نوع االختبار
 ))التفضيلية(( 
EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 
EXP(B) 

 الدالة األسية 
 تفضيلية(( ))ال

EXP(B) 
 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 
EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية( 
EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 
EXP(B) 

  إجادة الحاسب
 2.38 غري مؤثرة  غري مؤثرة  3.09 غري مؤثرة  2.48 ال جييد 
 0.92 غري مؤثرة  غري مؤثرة  0.43 غري مؤثرة  0.57 متوسط

 0.63 غري مؤثرة  غري مؤثرة  0.93 غري مؤثرة  0.70 متقدم ابخلربة 
 0.49 غري مؤثرة  غري مؤثرة  0.99 غري مؤثرة  1.35 متخصص ابحلاسب

  اإلنترنتإجادة 
 0.91 0.90 0.96 0.08 غري مؤثرة  0.50 ال جييد 
 0.27 0.55 0.38 1.75 غري مؤثرة  0.92 متوسط

 0.95 0.89 0.66 0.96 غري مؤثرة  0.74 متقدم ابخلربة 
 1.84 0.98 1.42 1.60 غري مؤثرة  0.94 متخصص ابحلاسب
  إجادة اللغة

 1.09 0.64 0.55 0.63 0.40 0.60 ال جييد 
 0.44 0.45 0.66 0.71 0.60 0.63 متوسط
 0.83 0.86 1.26 0.77 0.98 0.93 متمك ن

  اختبار
Wald 

 11.25 غري مؤثرة  غري مؤثرة  11.84 غري مؤثرة  16.72 إجادة احلاسب 

 10.37 18.62 68.79 27.45 غري مؤثرة  18.04 اإلنرتنتإجادة  
 19.51 24.94 31.33 8.37 36.74 13.44 إجادة اللغة 

Wald    =  ابملشكلة   التأثرياحتمال 



 متغري   أثر  اختالف تظهر واليت،  (logistic) حندار اللوجسيييييييييييتيكياالاختبار    نتائج يتضيييييييييييمنالسيييييييييييابق   لاجلدو 
 أواجلرمية   وحبسييييييب نوع  املهارةنوع  سييييييب  سييييييتخدم الرتكاب اجلرائم املالية، وذلك حباملميل ال  احتميف  املهارات الفنية
  :كاآليت، وتفصيل ذلك  الفعل املرتكب

ال يف فئة من     قو      اآليلمسييييييتوو إجادة احلاسييييييب   تغري  م  أتثريكان . جرائم االسييييييتيالء على البطاقات االئتمانية:  1
 ومن ث   (، 1.35) اآليل(، يليها فئة املتخصيييصيييا ابحلاسيييب 2.48بداللة تفضييييلية )  اآليلاسيييتخدام احلاسيييب  وندجيي
ان أتثريه غري فك اإلنرتنتإجادة اسييييييييييتخدام  متغري   أم ااحتمال امليل يف فئيت املتقدما ابخلربة، ومتوسييييييييييطي اخلربة.   ي ق ل  

حيث مل يكن أتثريه قو  يف  اإلجنليزية للغة  املسييييييييييييتخدممسييييييييييييتوو إجادة   متغري  احلال يف   قوي يف فئات املتغري. وكذلك 
  .تدرجييا  بتدرج قل ة درجة إجادة اللغة التذثري ي ق ل  حيث  فئات املتغري

يف  ،اإلنرتنتاستخدام مستوو إجادة  ب، و مستوو إجادة استخدام احلاس  يمتغري   أتثري. جرائم لعب القمار: انعدم 2
ا للعييب القمييار.  فئييات املتغري  احتمييال ميييل   غري قوي يف فئييات فكييان أتثريه    اإلجنليزيييةمسييييييييييييييتوو إجييادة اللغيية    غري  مت  أميي 

  كلما قلت درجة إجادة اللغة.  التذثري ي ق ل  و املتغري، 
 وندال جيي قو   يف احتمال ميل من  اآليلسييييييييييييب مسييييييييييييتوو إجادة اسييييييييييييتخدام احلا متغري    أتثريكان . جرائم التزوير:  3

مسييييتوو  متغري   أم ا. اإلجادةمسييييتوو  أتثريه كلما قل   ي ق ل    ومن ث   (،  3.09اسييييتخدام احلاسييييب وذلك بقيمة تفضيييييلية )
(،  1.75وذليك بيداللية تفضيييييييييييييييليية )  اإلجيادة، فكيان مؤثرا  يف احتميال مييل متوسييييييييييييييطي  اإلنرتنيتإجيادة اسييييييييييييييتخيدام  
اسيييتخدام  وندال جييمن فاحتمال امليل لدو فئة املتقدما ابخلربة،   ي ق ل   ومن ث   (،  1.60احلاسيييب ) فاملتخصيييصيييا يف

درجية   تقي لي  كلميا    ي قي ل    التيذثريفكيان قليال يف احتميال املييل، وكيان   اإلجنليزييةمسييييييييييييييتوو إجيادة اللغية    متغري    أمي ا. اإلنرتنيت
 .  اإلجنليزيةالتمكن من اللغة 

 رتيادل اليامليف احتمال    اآليلمسيييييييييتوو إجادة اسيييييييييتخدام احلاسيييييييييب   متغري    أتثريجلرمية املنظمة: انعدم مواقع ا  ارتياد. 4
 ايف احتمال ميل فئة املتخصييييصيييي فكان أتثريه قو    اإلنرتنتمسييييتوو إجادة اسييييتخدام  متغري   أم ا،  اجلرمية املنظمةمواقع 

.   ي ق ل    ومن ث   (، 1.42فضييييييلية )مواقع اجلرمية املنظمة بداللة ت رتيادال اآليليف احلاسيييييب  احتمال ميل بقية فئات املتغري 
وذليك  اإلجنليزييةنا من اللغية قو   يف احتميال مييل فئية املتمك   اإلجنليزييةمسييييييييييييييتوو إجيادة اللغية   ري  متغ  أتثري كيانيف حا  

   احتمال ميلهم.  ي ق ل  بقية فئات املتغري  ف أم ا(، 1.26بداللة تفضيلية )
مواقع  رتيادال تخدماملسيييميل  احتمال  يف  اآليلمسيييتوو إجادة احلاسيييب   متغري    أتثريمواقع املخدرات: انعدم   ادارتي. 5

، وكذلك احلال ابلنسيبة  اإلنرتنتمسيتوو إجادة اسيتخدام  متغري   أم ا، املخدرات  فكان أتثريه قليال  يف مليع فئات املتغري 
 مواقع املخدرات.   رتياديف احتمال ميل مليع فئات املتغري  ال  التذثري  ان قليل  حيث ك  اإلجنليزيةملتغري  مستوو إجادة اللغة 

 
 



فئة قو   يف احتمال ميل   التذثريكان ،اآليلمسيتوو إجادة اسيتخدام احلاسيب  متغري  يف : األموالمواقع غسييل    ادارتي. 6
بقية فئات املتغري     أم ا(، 2.38ية )وذلك بداللة تفضيييل  األموالمواقع غسيييل    رتيادالاسييتخدام احلاسييب  وندال جييمن 
قو   يف احتمال ميل فئة   التذثريفكان   اإلنرتنتادة اسييييييييييييتخدام  مسييييييييييييتوو إج تغري  وابلنسييييييييييييبة ملاحتمال ميلهم،   قل  فقد 

. يف حا كان  التذثريق ل    ومن ث   (،  1.84وذلك بداللة تفضيييلية ) اآليل يف احلاسييب ااملتخصييصيي يف بقية فئات املتغري 
 أم ا(، 1.09مة تفضيييييييييييلية )وذلك بقي اإلجنليزيةاللغة    وندال جييمؤثرا  يف فئة من  اإلجنليزيةمسييييييييييتوو إجادة اللغة  متغري  

  .واقعامل رتيادابقي فئات املتغري  فقد ق ل  أتثريه يف احتمال امليل ال

رتكاب اجلرائم املالية، حبسيييب يف احتمال ميل املسيييتخدم ال  املهارات الفنية  متغري    أتثريتباين    (Wald)اختبار  يظهر. 7
مؤثر يف  كان غري    اآليل مسيييتوو إجادة اسيييتخدام احلاسيييب فمتغري   الفعل املرتكب، أواجلرمية حبسيييب نوع  و   املهارة،نوع  

مواقع املخدرات، يف حا كان أتثريه قو   يف جرائم االسييتيالء    ارتيادمواقع اجلرمية املنظمة، و   ارتيادجرائم لعب القمار، و 
 أم ا(. 11.25) والاألممواقع غسييييييييييييل  ارتياد(، و 11.84) اإلنرتنتالتزوير عرب و (، 16.72لبطاقات االئتمانية )على ا
مواقع  ارتيادفلم يكن مؤثرا  فق  يف جرائم لعب القمار، وكان أتثريه قو   يف  اإلنرتنتمسيييييييتوو إجادة اسيييييييتخدام  متغري  

(، فاالسييييييييييييييتيالء على 18.62مواقع املخدرات )  ارتياد  ُث  (، 27.45) اإلنرتنت(، فالتزوير عرب 68.79اجلرمية املنظمة )
 اإلجنليزية مستوو إجادة اللغة   متغري    أم ا  (.10.37)  األموالمواقع غسيل   ارتياد  وأخريا  (،  18.04البطاقات االئتمانية )

هيذا القسييييييييييييييم،   وأفعياليع جرائم يف احتميال املييل الرتكياب مل  بتيذثريهاملهيارات الفنيية،    ات متغري  فقيد انفرد من دون بقيية  
ومن (، 24.94مواقع املخدرات ) ارتياد(، ف31.33املنظمة )مواقع اجلرمية   ارتياد(، ف36.74جبرائم لعب القمار )  بدءا  
 اإلنرتنتالتزوير عرب    وأخريا  (،  13.44(، فاالستيالء على البطاقات االئتمانية )19.51) األموالمواقع غسيل    ارتياد  ث   
(8.37.)  

  



 الثالث: المبحث خالصة 

وعا  يف اجملتمع السييعودي واليت ترتكب من خالل شييي  املاليةاجلرائم واملمارسييات   أكثرحجم الثالث   املبحث با  
 ا.يف اجملتمع السعودي الرتكاهب    اإلنرتنتعلى احتمال ميل مستخدمي الدراسة ، وأثر متغريات اإلنرتنتشبكة 

 أسيييئلةفة يف املصييين    واألفعالوهي اجلرائم   ،الدراسييية  أسيييئلةمن   الثالثالسيييؤال حتديدا  على  املبحثهذا وأجاب 
 اإلنرتنت  واليت يرتكبها مسيتخدماملالية  حجم اجلرائم  واملمارسيات   أن    ات ضي الدراسية، حيث  من اسيتبيان   عالرابالقسيم 

 هي:  يف اجملتمع السعودي
لعب  (،٪1.3سييييتيالء على بطاقات املسييييتخدم االئتمانية )اال،  (٪4.4)  اسييييتيالء املسييييتخدم على البطاقات االئتمانية

املنظميييية    ارتييييياد مواقع،  (٪4.5)  نييييتاإلنرت التزوير عرب  ،  (٪5.1)القمييييار    ارتييييياد مواقع املخييييدرات ،  (٪4.2)اجلرمييييية 
درات، املخمواقع و  ،ارتياد مواقع اجلرمية املنظمة أسيباب   إيضيا   ت  كما  ،  (٪1.8) األموالارتياد مواقع غسييل    (،3.0٪)
 :كاآليت  األسباب كانت وقد    ،األموالغسيل مواقع  و 

 .(42.2لالستفادة العلمية ) . 1    
 .(44.7من ابب املصادفة ) أو. للفضول 2
 . (5.7تعرضها تلك املواقع ) اليت اإلجرامية األفكار ذلتنفي. 3
 .(7.4) اإلجرامية األنشطةتلك  إىل. لالنضمام 4

 ابملستخدما السعوديا وغري السعوديا.  األفعالهذه من فعل  مقارنة حجم كل   ت  كما 
ميكن تلخيصيها يف  واليت  ،املاليةت وخصيائص مرتكيب تلك اجلرائم واملمارسيات  على مسا املبحثهذا  أجاب  وأخريا  

 :اآليت
دول   مواطنو، (8.75املطلقون )(،  8.83اهلندوس )أييت يف املرتبة األوىل  :  االسيييييييتيالء على البطاقات االئتمانية. 1
 وندال جييمن  (،  3.25(، العزاب )3.68)  األطفال(،  3.20)  األرامل(،  5.89ن )و البوذي(،  7.56غري العربية )  أفريقيا

الذكور  (، 2.42) األعمالرجال  (،  2.42املتخصييييييصييييييون يف العلوم العسييييييكرية )(،  2.48)  اآليلاسييييييتخدام احلاسييييييب 
(، 1.44(، الشيييباب )1.47املراهقون )(،  1.58(، النصيييارو )1.80العمال )(،  1.84والصييييادلة )  األطباء(،  1.88)

 حاملو(،  1.35به )  ملتخصييييصييييه  اآليلاسييييتخدام احلاسييييب    ونمن جييد(،  1.38)  ةاإلنسييييانياملتخصييييصييييون يف العلوم  
 (.1.03من الثانوي ) قل  األؤهل املو (، حامل 1.31املؤهل الثانوي )

 األطفيييال(،  5.18اهلنيييدوس )(،  5.67غري العربيييية )  يقيييياأفر دول    مواطنواملقيييدمييية  أييت يف  . لعيييب القميييار:  2 
(، املتخصييييييييييييييصييييييييييييييون يف العلوم العسييييييييييييييكريية 1.77العياطلون )(، 2.07) عميالاألرجيال  (، 3.26ن )و البوذي(، 4.03)
والصيييييييييييادلة  األطباء(،  1.43(، النصييييييييييارو )1.44)  اإلداريةاملتخصييييييييييصييييييييييون يف العلوم  (، 1.50املراهقون )(،  1.70)
 (،1.26(، الذكور )1.27املنطقة الشيرقية )  ون قاطنو (، السيعودي1.27(، املطلقون )1.27مر )الع وسيطمتو (،  1.43)

الشيييييييباب (، 1.12) األرامل(، 1.15املتخصيييييييصيييييييون يف العلوم التطبيقية )(،  1.17املنطقة الغربية )  ون قاطنو السيييييييعودي
 (.1.05املوظفون )، (1.10)



التزوير:  3      مواطنو.  املرتبييييية األوىل  )  غري  أفريقيييييياول  د  أييت يف  البوذيون )9.72العربيييييية  املطلقون 9.69(،   ،)
ال من  (،  3.63اجلنوبيييية )  أمريكيييادول    (، مواطنو4.07العزاب )(،  5.80)  ألطفيييالا(،  6.97(، اهلنيييدوس )9.15)
(، 1.97) األرامل(، 2.12) األعمال(، رجال  2.78والصيييييادلة )  األطباء(،  3.09) اآليلاسييييتخدام احلاسييييب   وندجيي

اسييتخدام  نو (، من جييد1.64العاطلون )(،  1.64الذكور )(،  1.75بشييكل متوسيي  ) اإلنرتنتاسييتخدام  ونيدمن جي
املدرسيون (،  1.37املتزوجون )(،  1.38(، الشيباب )1.39املراهقون )(، 1.60) اآليلابحلاسيب   ملتخصيصيه اإلنرتنت

املؤهل الثانوي   حاملو(،  1.12الطالب )(،  1.12من الثانوي )  قل  األاملؤهل  حاملو(،  1.19(، العسيييييييكريون )1.37)
(1.04.) 

(، 4.64)  األراميييل(،  5.51)  األطفيييال(،  5.93املطلقون )يف املقيييدمييية  أييت  اد مواقع اجلرميييية املنظمييية:  يييي. ارت4
من (، 1.42الشباب )(،  1.52(، العزاب )1.74ن )و البوذي(،  1.81(، الذكور )1.88املراهقون )(،  2.37اهلندوس )

 من   وناملتمكن(، 1.26من الثانوي ) أقل  املؤهل  (، حاملو1.42م ابحلاسييييب )لتخصييييصييييه اإلنرتنتاسييييتخدام  ونجييد
 (.1.17املؤهل الثانوي ) حاملو(، 1.25اليهود )(، 1.26) اإلجنليزية
 األطفييال(،  8.20(، املطلقون )8.48غري العربييية )  أفريقيييادول    ومواطنأييت أوال   :  ارتييياد مواقع املخييدرات .  5

كور (، الييذ 1.67العزاب )(،  1.68(، النصيييييييييييييييارو )5.32(، البوذيون )6.28اهلنييدوس )(،  6.58)  ألرامييلا(،  7.12)
 (.1.06الشباب )(، 1.65)

 (،7.24املطلقون )(،  7.54)  األطفيال(،  8.63)  األراميلأييت يف املقيدمية  :  األموالارتيياد مواقع غسييييييييييييييييل  .  6
(، املتخصيصيون 2.19العزاب )(، 2.38) اآليلاحلاسيب اسيتخدام  وندال جيي(، من 3.60(، اليهود )4.32اهلندوس )

املتخصييصييون يف   (، 1.84) اآليلابحلاسييب   ملتخصييصييه اإلنرتنتاسييتخدام   نو من جييد(، 1.93يف العلوم التطبيقية )
(، 1.35املؤهل الثانوي )  (، حاملو1.45)  اإلداريةاملتخصصون يف العلوم  (،  1.55الذكور )(،  1.80)  اإلنسانيةالعلوم 
  وندال جييمن (، 1.09املراهقون )(،  1.16(، املتخصيصيون يف التعليم العام )1.18صيصيون يف العلوم العسيكرية )املتخ
 (.1.09) اإلجنليزيةاللغة 

 


