
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاين املبحث 
 هاخصائص ومسات مرتكبيو  االخرتاقجرائم حجم 

 
  

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

 هجية العلمية فقط ال غري مع اإلشارة للباحثيسمح ابالقتباس منها وفق املن
 



 : هاخصائص وسمات مرتكبيحجم جرائم االختراقات و 

 
  أسؤؤةلةفة يف املصؤؤن    واألفعا وهي اجلرائم   ،الدراسؤؤة أسؤؤةلةمن  الثاينالسؤؤلا  على   املبحثالباحث يف هذا  جييب

 و اليت يرتكبها مستخدمو   ،شيوعا   االخرتاقات جرائم    أكثرحجم    لت حتديداو ح  اليت  ،الدراسة  ةمن استبان  الثالثالقسم 
 .ومسات وخصائص مرتكبيها ،يف اجملتمع السعودي اإلنرتنت

يف اجملتمع السعودي من خالهلا    اإلنرتنتاو  مستخدم شبكة  حي  اليت  األفعا   :هنا  ويقصد جبرائم االخرتاقات 
  أو   ، املرتبطة ابلشبكة العنكبوتية، والعبث هبا  األجهزة   أو ،  اإلنرتنتى شبكة  التسلل غري املشروع للمواقع املتواجدة عل 

 .األسباب سبب من  ألي   أو ،لجملرد التطف  
احلكومية  اخرتاقات املواقع  و   ،اإلنرتنتيف شبكة  املتواجدة  تدمري املواقع    :على جرائم  ز الدراسة هنا حتديدا  وترك  
، اإلنرتنتاخرتاقات املواقع الشخصية يف شبكة  و ،  اإلنرتنتتجارية يف شبكة  اخرتاقات املواقع الو   ،اإلنرتنتيف شبكة  

بشبكة    اآليلاحلاسب    أجهزةاخرتاق  و  شبكة    اإللكرتوينالربيد    اخرتاقو ،  اإلنرتنتاملرتبطة  ، نرتنتاإلملستخدمي 
 إرسا و ،  اآلخرينرتاك  ء على اشاالستيالو ،  لآلخرين  اإللكرتوينالربيد    إغراقو ،  لآلخرين  اإللكرتويناالستيالء على الربيد  و 

   الرتوجنات. أوالفريوسات 
 يف اجملتمع السؤؤؤعودي  اإلنرتنت  على احتما  ميل مسؤؤؤتخدمي ات الدراسؤؤؤةمتغري    أثركما حياو  الباحث حتديد 

ارتكاب حجم  مقارنة ،االخرتاقات عند حتديد حجم جرائم و ،  اإليضؤؤا من وملزيد   وسؤؤيتم  .  جرائم االخرتاقات الرتكاب 
 . األفعا من هذه فعل   كل  ل  ني السعوديني وغري السعودينيتخدماملس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : وتشمل  االختراقاتجرائم  حجم -  أوالا 
 لمواقع: المستخدم ل. حجم جرائم تدمير 1

سؤب  هلم يف اجملتمع السؤعودي  اإلنرتنت( من مسؤتخدمي ٪13.7) نسؤبة أن  الدراسؤة امليدانية بياانت  من  حات ضؤ
منهم  األجانب ميث ل( فيما  ٪10.5ن منهم )و السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعودي ميث ل،  اإلنرتنتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبكة ب  جدةتدمري املواقع املتوااالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرتاك يف 

 :اآليتذلك من خال  اجلدو   تبني  كما ي  ،(3.2٪)

 ( 33جدول رقم ) 

 اآلخرين مستخدم لمواقع ال تدميرحجم جرائم  يوّضح

     تدمريمدى    
 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 ٪ 83.3 8213 ٪ 12.7 ٪ 10.5 1039 ٪ 87.3 ٪ 72.8 7174 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.7 1642 ٪ 18.8 ٪ 3.2 309 ٪ 81.2 ٪ 13.5 1333 غري سعوديني 

  ٪ 100 9855  ٪ 13.7 1348  ٪ 86.3 8507 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.4ما نسبته ) أي ، إجابة( 36هذا السلا  ) إجاابت الفاقد من * 
 

من  أكثرمييلون  اإلنرتنتالسؤؤؤؤؤؤؤعوديني من مسؤؤؤؤؤؤؤتخدمي شؤؤؤؤؤؤؤبكة  غري  أن   ،الداخلية املالحظ من بياانت اجلدو 
النسؤؤؤؤبة لدى السؤؤؤؤعوديني من مسؤؤؤؤتخدمي شؤؤؤؤبكة   يف حني تقل  (،  ٪18.8) ةبنسؤؤؤؤباملواقع وذلك  تدمري إىلالسؤؤؤؤعوديني  

 (.٪12.7)يف اجملتمع السعودي  اإلنرتنت
، ومن واقع املعؤايشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اللصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيقؤة جملتمع األخرىاقؤات  الرتفؤاع حجم تؤدمري املواقع مقؤارنؤة جبرائم االخرت   ونظرا  

وخؤاةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بعؤد   ،ض للتؤدمري هي املواقع اليهوديؤةتتعر    يتلاغؤالبيؤة املواقع    ن  االعتقؤاد أ  إىلمييؤل  البؤاحؤث    ن  إفؤ  اإلنرتنؤت
 يف فلسؤؤؤطني إخوتناتعر ض من  اوما تبعه  ،فها هللاشؤؤؤر    األقصؤؤؤىتدنيس جمرم احلرب شؤؤؤارون لسؤؤؤاحات املسؤؤؤجد  أحداث 

  .ىل أنواع من الظلم واجلور مم ا يندى له جبني التاريخ حزان  وأملا  إ
 أشؤؤارت  اليتمن: فايز الشؤؤهري، داود، ايليفة، واملسؤؤاملة   سؤؤة كل  ار د  إليه تما توةؤؤل نتائج هذا اجلدو     دوتؤك  

 .نرتنتإلمن اجلرائم املستحدثة لجرائم تدمري املواقع هي  أن   إىل
  



 : عليه(  مجني ) المستخدم حجم جرائم تدمير مواقع  . 2

 أي  السعودي، يف اجملتمع   اإلنرتنتاجلدو  الساب  وض ح حجم جرائم تدمري املواقع من قبل مستخدمي شبكة  
 أي    ،ح حجم تدمري مواقع املستخدم ذاتهاجلدو  التايل فيوض   أم ا،  يكون املستخدم فيها جانيا   اليتحجم تلك اجلرائم 

من يف اجملتمع السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعودي  اإلنرتنتجم جرائم حب الكامل اإلملام، وذلك بغرض عليه ا  جمنييكون املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم فيها   اليت
يكون   اليتحجم اجلرائم    أن  عليؤه، مع مالحظؤة    ا  جمنيؤ  أو  فيهؤا جؤانيؤا    ملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤدميكون ا  اليتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواء   ،مجيع جوانبهؤا

ِِ الظهار    قوي  هي ملشؤؤؤؤؤؤر   املسؤؤؤؤؤؤتخدم فيها جانيا   انطالقا  من كون اجلاين  ،م اجلرمية يف اجملتمع السؤؤؤؤؤؤعوديجحوكاِف
أْن  يالضؤؤؤرور ه ليس من ن  فإ  ،سؤؤؤتخدم فيها ضؤؤؤحيةامل  يكون  اليتاجلرائم   أن  فيها من داخل اجملتمع السؤؤؤعودي، يف حني 

مية يف اجملتمع،  ر غري حقيقي حلجم اجلر ملشؤؤؤؤؤؤؤ  ومبفردها  اأن  هذا يعىن اجلناة فيها من داخل اجملتمع السؤؤؤؤؤؤؤعودي، و يكون  
 يف اجملتمع.حلجم اجلرمية مشل  أو  أفضل ا  ر لحالتني معا  يعطى والشك تصو  لاجلرمية النظر حلجم  أن   إال  

 وكانموقعه للتدمري،  تعر ض( ٪3.9نسؤؤبة )ما  أو  ا  ( مسؤؤتخدم381)  أن   الدراسؤؤة املشؤؤاركني يف إجاابت نت  وقد بي  
 ح ذلك اجلدو  التايل: ويوض  ، (٪3.0) السعودينيغالبيتهم من 

 ( 34جدول رقم ) 

  )مجني عليه(مستخدم المواقع جم جرائم تدمير ح يوّضح

 مدى تدمري       
 املواقع        
 اجلنسي ة

 اجملموع نعم ال
  رارالتك
 )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 ٪ 3.6 ٪ 3.0 295 ٪ 96.4 ٪ 80.4 7904 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1634 ٪ 5.3 ٪ 0.9 86 ٪ 94.7 ٪ 15.7 1548 غري سعوديني 

  ٪ 100 9833  ٪ 3.9 381  ٪ 96.1 9452 ع اجملمو 

 ( من اجملموع العام٪0.6ما نسبته ) أي ، إجابة( 58هذا السلا  ) إجاابت الفاقد من * 

 
 
 



 ة: حجم جرائم اختراق المواقع الحكومي: 3

 اله ن  أكما    ،هلزم ابلضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرورة اخرتاقتال يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملوقع تدمري  أن    :أمههامن وجوه    هاخيتلف اخرتاق املوقع عن تدمري 
ال تتطلب من املسؤؤتخدم سؤؤوى  اليتالعديد من الربامج اجلاهزة  تتوفر، حيث  اإلنرتنتيتطلب مهارة عالية يف اسؤؤتخدام 

حتميل املوقع بقصؤؤؤؤؤؤد   ،املوقع املسؤؤؤؤؤؤتهدف بكمية كبرية من البياانت  إبغراقل تلك الربامج تتكف  فعلى زر واحد  الضؤؤؤؤؤؤغ 
 .(Hacker)اخرتاق املواقع تتطلب معرفة بسيطة بطرق التسلل  أن   ض ابلتايل للتدمري، يف حنيمن طاقته فيتعر   أكثر

يف اجملتمع السؤؤؤؤؤؤؤعودي  اإلنرتنتمن مسؤؤؤؤؤؤؤتخدمي شؤؤؤؤؤؤؤبكة    ا  ( شؤؤؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤؤؤ548) أن  البياانت امليدانية   أظهرت وقد 
 وميث ل( ٪3.6ن منهم )و السؤؤؤؤؤؤؤؤعودي ميث ل( قاموا ابخرتاق املواقع احلكومية، ٪5.6ما نسؤؤؤؤؤؤؤؤبته )  أوشؤؤؤؤؤؤؤؤاركني يف الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤة  امل

 (.٪2.0) األجانب
 ويوضح اجلدو  التايل ذلك:                   

 ( 35جدول رقم ) 

 لمواقع الحكومية ا  اختراقحجم جرائم  يوّضح

    مدى        
     اخرتاق      

 املواقع        
 اجلنسي ة

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 م العا

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8200 ٪ 4.3 ٪ 3.6 355 ٪ 95.7 ٪ 79.8 7845 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1632 ٪ 11.8 ٪ 2.0 193 ٪ 88.2 ٪ 14.6 1439 غري سعوديني 

  ٪ 100 9832  ٪ 5.6 548  ٪ 94.4 9284 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.6ما نسبته ) أي ، إجابة( 59  )هذا السلا إجاابت الفاقد من * 
 

 ،اجلنسي ةبعدد املشاركني من تلك   جنسي ة  املقارنة بني جمموع كل   إجراءوعند    ،ومن البياانت الداخلية للجدو 
 (.٪4.3من السعوديني ) أكرب( بشكل ٪11.8مييلون الخرتاق املواقع ) األجانب أن   يت ضح

 



 مواقع التجارية: :حجم جرائم اختراق ال4

االثنني حتؤت   إدراجاختالف فين جوهري بني املواقع احلكوميؤة واملواقع التجؤاريؤة، وميكن يف الواقع    دال يوجؤقؤد  
 أكثر من هذين املوقعني   أي  وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيح لتفاةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل جرائم االخرتاقات وحتديد  ولكن رغبة يف مزيد من الت  ،واحدمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمى  

 مسمني خمتلفني.عرضة لالخرتاق، فقد جرى الفصل بينهما حتت 
الدراسؤؤة   أظهرت يف حجم اخرتاق كال املوقعني، حيث  ا  كبري   هناك تقاراب    أن  من نتائج الدراسؤؤة امليدانية    تضؤؤحاو  
مانسؤؤبته   أويف اجملتمع السؤؤعودي  املشؤؤاركني يف الدراسؤؤة   اإلنرتنتمي شؤؤبكة  من مسؤؤتخد ا  ( شؤؤخصؤؤ529)  أن  امليدانية  

 من  ةقريب نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة هيقاموا ابخرتاق املواقع التجارية، و ( غري سؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوديني، ٪1.8ن، و)و ( سؤؤؤؤؤؤؤؤؤعودي٪3.5منهم )( 5.3٪)
 (.٪5.6اخرتاق املواقع احلكومية )نسبة 

 ( 36جدول رقم )   

 جارية لمواقع التا حجم جرائم اختراق  يوّضح

    مدى          
     اخرتاق       
 املواقع        
 اجلنسي ة

 اجملموع نعم ال

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 عام ال

  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 8204 ٪ 4.2 ٪ 3.5 346 ٪ 95.8 ٪ 79.9 7858 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1636 ٪ 11.2 ٪ 1.8 183 ٪ 88.8 ٪ 14.8 1453 غري سعوديني 

  ٪ 100 9840  ٪ 5.3 529  ٪ 94.7 9311 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.5، أي ما نسبته )إجابة( 51هذا السلا  ) إجاابت * الفاقد من 
 

الذين يقومون ابالخرتاق   األجانبنسبة  أن  من  د بياانت هذا اجلدو  ما جاء يف بياانت اجلدو  الساب تلك  
 (. ٪4.2من نسبة السعوديني ) أكرب( 11.2٪)

 
 
 



 ة: ق المواقع الشخصي :حجم جرائم اخترا5

هي  ،أخرىمن جهة واملواقع الشخصية من جهة    ،الفروقات الفنية بني املواقع احلكومية والتجارية أهم    نْ مِ  لعل  
املواقع اياةؤة بتممني  أةؤحاب لعدم اهتمام غالبية    ،(Hacker)للمتسؤللني    سؤهال   ا  ل هدفويف الغالب تشؤك    األخرية أن  

لديهم. وهذا ما تظهره بياانت الدراسؤؤؤؤؤؤة امليدانية    كفاءهتاف وسؤؤؤؤؤؤائل احلماية وعدم  ضؤؤؤؤؤؤعل  أو  ،مواقعهم ضؤؤؤؤؤؤد املتسؤؤؤؤؤؤللني
فبلغت نسؤؤؤؤبة اخرتاق املواقع   التجارية، أوحجم اخرتاق املواقع الشؤؤؤؤخصؤؤؤؤية عن املواقع احلكومية تقريبا  حيث تضؤؤؤؤاعف 

للمواقع الشؤؤؤخصؤؤؤية    نو وديسؤؤؤعالن و املخرتق وميث ل( للتجارية،  ٪5.3( للحكومية و )٪5.6( مقابل )٪8.9الشؤؤؤخصؤؤؤية )
 ( لغري السعوديني.٪2.4( مقابل )6.5٪)

 ذلك مفصال : يوض حواجلدو  التايل        

 ( 37جدول رقم )   

 لمواقع الشخصية ا حجم جرائم اختراق  يوّضح

 مدى             
 اخرتاق           
 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 8201 ٪ 7.8 ٪ 6.5 636 ٪ 92.2 ٪ 76.9 7565 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1634 ٪ 14.3 ٪ 2.4 233 ٪ 85.7 ٪ 14.2 1401 غري سعوديني 

  ٪ 100 9835  ٪ 8.9 869  ٪ 91.1 8966 اجملموع 

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

من السؤؤؤعوديني  أكرب( مييلون بشؤؤؤكل ٪14.3) باألجان ن  إوكما يف جرائم اخرتاق املواقع احلكومية والتجارية ف
  .( الخرتاق املواقع الشخصية7.8٪)

يف اململكة تعترب   اإلنرتنتخدمة   أن   نْ مِ  ، ابلرغمملخرتقي املواقع ا  ملموس  ا  هناك نشاط  ن  أ  نتائج اجلداو  السابقة توض ح
  (Tim)مع دراسؤة  قتف  يئم اخرتاقات، كما   ما جاء يف دراسؤة عبدهللا الشؤهري من وجود جرا  ديؤك  حديثة نسؤبيا ، وهذا 

 جلرائم االخرتاقات. اإلجراميزايدة النشاط  إىل أشارت  اليت



 اختراق المواقع:  جرائم :مستوى6

 أيواقع؟ ماهي مسؤؤؤتوايت هذه امل، ولكن  أنواعهاح حجم جرائم اخرتاق املواقع اجلداو  الثالثة السؤؤؤابقة توضؤؤؤ  
املواقع املخرتقة حبسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب    مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوىحتديد   ت  على هذا السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلا     لإلجابةعاملية؟   مأعربية  مأ؟ وهل هي حملية تقع أين

 :لتفصيابليف اجملتمع السعودي  وهي  اإلنرتنتبكة تصنيف الدراسة جلنسيات مستخدمي ش
نتها نتائج الدراسؤؤؤة  نسؤؤؤبة بي   أعلى( وهي ٪13.2حجم املواقع احمللية املخرتقة ) ميث لاملواقع احمللية )السؤؤؤعودية(:   .1

(، ٪1.7( وغري السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوديني )٪11.5) مالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوديني منهاملخرتقني نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة  ت، وكاناألخرىمقارنة ابملواقع  
املواقع السؤؤؤعودية  ونقرت خيالسؤؤؤعوديني ( من اجملموع الكلي للمسؤؤؤتخدمني ٪14.2) نسؤؤؤبة  أن  اسؤؤؤة  الدر  وأظهرت 

 غري السعوديني.( من اجملموع الكلي للمستخدمني ٪8.9مقارنة بنسبة )

بني املواقع املسؤؤؤتهدفة من قبل مسؤؤؤتخدمي من ت املواقع ايليجية املخرتقة يف املرتبة الثالثة ءجاايليجية:  املواقع .2
ن و ن السؤؤؤعوديو املخرتق ميث ل( من جمموع املواقع املخرتقة، ٪5.00)يف اجملتمع السؤؤؤعودي، بنسؤؤؤبة   اإلنرتنتبكة  شؤؤؤ

ا(،  ٪1.7)  األجؤانؤب( و ٪3.3منهم ) ( من اجملموع العؤام  ٪4.0ديني فقؤد كؤان )نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤة املخرتقني السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعو   أمؤ 
 .( من اجملموع العام لغري السعوديني٪8.7للمستخدمني السعوديني مقابل )

( من جمموع املواقع املخرتقؤة من قبؤل ٪2.9: بلغؤت نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤة املواقع العربيؤة غري ايليجيؤة )األخرىاملواقع العربيؤة  .3
( غري سؤؤؤؤؤؤعوديني. ٪1.1و )    ن  و ( سؤؤؤؤؤؤعودي٪1.8يف اجملتمع السؤؤؤؤؤؤعودي، منهم ) اإلنرتنتمسؤؤؤؤؤؤتخدمي شؤؤؤؤؤؤبكة 

يف  اإلنرتنتمسؤؤؤؤؤؤؤؤتخدمي شؤؤؤؤؤؤؤؤبكة    باألجان( من جمموع  ٪5.9املخرتقني هلذه املواقع )  األجانبوبلغت نسؤؤؤؤؤؤؤؤبة  
 سعودي من جمموع السعوديني املشاركني يف الدراسة. ( ٪2.2اجملتمع السعودي، مقابل )

وبلغت نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة  ،(٪2.3)منهم السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوديون  ميث ل( ٪3.1بنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة ) ا  رابع  جاءت غري العربية:    اآلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيويةاملواقع  .4
ما نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبته  دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مقابل ني املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤاركني يف ال( من جمموع السؤؤؤؤؤؤؤؤؤعودي٪2.8)هلذه املواقع املخرتقني السؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوديني 

 ( لغري السعوديني.4.4٪)

وكانت   (،٪0.2ن منهم )و السؤؤعودي ميث ل(  ٪0.3بنسؤؤبة )  األخريغري العربية: جاءت يف الرتتيب  األفريقيةاملواقع  .5
( لغري ٪0.6( من جمموع السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوديني املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاركني يف الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مقابل ) ٪0.3نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة املخرتقني السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوديني )

 .لسعودينيا

وكانت (.  ٪1.2(، غالبيتهم من السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوديني )٪1.8املخرتقة )  األوروبية: بلغت نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة املواقع األوروبيةالدو   .6
مقابل  ،من اجملموع العام لغري السؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوديني( ٪3.1واقع )يف اخرتاق هذه امل نيشؤؤؤؤؤؤؤؤؤاركامل  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤعودينيغري نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة  

 ( من السعوديني.1.5٪)

 
 
 



ح مقارنة وتوضؤؤؤ    ن،و ( سؤؤؤعودي٪0.2(، منهم )٪0.5بنسؤؤؤبة )  األخريةة قبل ملرتبيف ا  جاءت اجلنوبية:   أمريكادو   .7
 (.٪0.3من نسبة السعوديني ) أكثر( ٪1.3) األجانبنسبة  أن  ، على حدة جنسي ة  نسبة املخرتقني من كل  

نسؤؤؤؤبة اللغت املواقع بعد املواقع احمللية، حيث بهذه  لون اخرتاق غالبية املخرتقني يفضؤؤؤؤ    أن   ات ضؤؤؤؤحوكندا:   أمريكا  .8
غالبية   أن  ،  على حدة  جنسؤؤؤؤؤي ة  ح نسؤؤؤؤؤبة مقارنة كل  (، يف حني توضؤؤؤؤؤ  ٪5.5(، غالبيتهم من السؤؤؤؤؤعوديني )7.8٪)

 ( للسعوديني.٪6.8مقابل )( ٪11.9ون اقتحام هذه املواقع بنسبة )يفضل   األجانب

 (.٪65.4اقتحموها فبلغت ) اليتمستوى املواقع  نال يذكرو نسبة من  أم ا .9

 اجلدو  التايل: إىلميكن الرجوع  اإليضا وملزيد من                

 ( 38جدول رقم )   

 لمواقع  اجرائم اختراق  مستوى يوّضح

 مستوى             
 االخرتاق              

 اجلنسي ة 
 جية خلي حملية 

الدو   
العربية  
 األخرى

سياغري  آ
 العربية 

  أفريقيا 
غري  
 العربية 

 أورواب 
  أمريكا
 اجلنوبية 

  أمريكا
 اجملموع  كر ال يذ  وكندا

 2302 1562 157 7 34 6 64 51 93 328 سعودي 
 ٪81.0 ٪55.0 ٪5.5 ٪0.2 ٪1.2 ٪0.2 ٪2.3 ٪1.8 ٪3.3 ٪11.5 املعد   العام 

 ٪100 ٪67.9 ٪6.8 ٪0.3 ٪1.5 ٪0.3 ٪2.8 ٪2.2 ٪4.0 ٪14.2 نسي ة ج املعد   لكل  

 540 298 64 7 17 3 24 32 47 48 غري سعودي 
 ٪19.0 ٪10.5 ٪2.3 ٪0.2 ٪0.6 ٪0.1 ٪0.8 ٪1.1 ٪1.7 ٪1.7 املعد   العام 

 ٪100 ٪55.2 ٪11.9 ٪1.3 ٪3.1 ٪0.6 ٪4.4 ٪5.9 ٪8.7 ٪8.9 املعد   لكل  جنسي ة 

 2842 1860 221 14 51 9 88 83 140 376 اجملموع 

 ٪ 100 ٪ 65.4 ٪ 7.8 ٪ 0.5 ٪ 1.8 ٪ 0.3 ٪ 3.1 ٪ 2.9 ٪ 5.00 ٪ 13.2 ٪ النسبة 
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 تعر ض ،يف اجملتمع السؤؤؤؤؤؤعودي اإلنرتنتمسؤؤؤؤؤؤتخدمي شؤؤؤؤؤؤبكة  من ( 456) أن  بياانت الدراسؤؤؤؤؤؤة امليدانية   أظهرت 
موع املشؤؤؤؤؤاركني يف الدراسؤؤؤؤؤة،  ( من جم٪4.7)  ميث لوهو ما عاملية،  ال  اإلنرتنتمن قبل مسؤؤؤؤؤتخدمي شؤؤؤؤؤبكة موقعه للتدمري  
( من جمموع املسؤؤتخدمني، يف حني  ٪3.4وهو ما نسؤؤبته )،  ا  دمتخمسؤؤ( 329عليهم من السؤؤعوديني ) اجملينوكان عدد  
 (.٪1.3ما نسبته ) أو،  ا  مستخدم( 127عليهم غري السعوديني ) اجملينبلغ عدد 

 ل مفصل:ويوضح اجلدو  التايل ذلك بشك

 ( 39جدول رقم ) 

   )مجني عليه( مستخدمالموقع حجم جرائم اختراق   يوّضح

 مدى             
     اخرتاق       
 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  د  املع
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8128 ٪ 4.0 ٪ 3.4 329 ٪ 96.0 ٪ 80.0 7799 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1617 ٪ 7.9 ٪ 1.3 127 ٪ 92.1 ٪ 15.3 1490 غري سعوديني 

  ٪ 100 9745  ٪ 4.7 456  ٪ 95.3 9289 اجملموع 

 موع العام( من اجمل٪1.5ما نسبته )  أي، إجابة( 146هذا السلا  ) إجاابت الفاقد من * 

 نتاإلنرت شؤؤؤبكة  ومسؤؤؤتخدميتعرض هلا  اليتح حجم اجلرمية كانت توضؤؤؤ    نْ إو ب  ااجلدو  السؤؤؤبياانت  ملحوظة: 
اجلناة هنا هم من   ن  أ  إطالقا  ال ميكن القو   وابلتايل    ،مكانم أوهوية اجلناة    حال توضؤؤؤؤؤؤ    اأن   إال  ،  يف اجملتمع السؤؤؤؤؤؤعودي
  .لسعودييف اجملتمع ا اإلنرتنتمستخدمي شبكة 

 

 
 



 : الشخصية األجهزةجرائم اختراق  حجم:8

رتقة، فكلمؤا كانت الخرتاقات ونوع املواقع املخهنؤاك عالقة بني حجم جرائم ا أن  ح الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة امليؤدانيؤة  توضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   
املواقع اياةة بتممني مواقعهم جيدا بربامج  أةحاب لقلة اهتمام  ضها لالخرتاق، ولعل  املواقع شخصية زادت نسبة تعر  

املواقع بشؤؤؤؤكل متقارب بني بدأت حيث يف ذلك، وما يلكد هذا تصؤؤؤؤاعد نسؤؤؤؤب االخرتاق   ئيسؤؤؤؤا  ر   اية مناسؤؤؤؤبة سؤؤؤؤببا  مح
(، وتضؤؤاعفت هذه النسؤؤبة ٪8.9قفزت النسؤؤبة يف املواقع الشؤؤخصؤؤية ) َث  (، ومن ٪5.3)  والتجارية(،  ٪5.6مية )احلكو 

  نو املخرتقل شؤؤؤؤؤؤؤؤك  قد  و   (٪17.3النسؤؤؤؤؤؤؤؤبة )الشؤؤؤؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤؤؤؤية حيث بلغت    األجهزةبشؤؤؤؤؤؤؤؤكل ملفت للنظر يف جرائم اخرتاق  
 (. ٪14.0ن غالبيتهم بنسبة )و السعودي

 ( 40جدول رقم )   

 الشخصية  ألجهزةا ختراق حجم جرائم ا يوّضح

 اخرتاق           
 االجهزة       
 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 ٪ 83.5 8125 ٪ 16.8 ٪ 14.0 1365 ٪ 83.2 ٪ 69.5 6760 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.5 1607 ٪ 20.1 ٪ 3.3 323 ٪ 79.9 ٪ 13.2 1284 غري سعوديني 

  ٪ 100 9732  ٪ 17.3 1688  ٪ 82.7 8044 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪1.6ما نسبته )  أي، إجابة( 159  )هذا السلا إجاابت الفاقد من * 

بعدد املشؤؤؤؤؤؤاركني من تلك  جنسؤؤؤؤؤؤي ة  جمموع كل  رنة بنياملقا إجراءوعند  ،من البياانت الداخلية للجدو  يت ضؤؤؤؤؤؤح
  جنسؤؤؤي ة لسؤؤؤعوديني من اجملموع العام لكل  ل٪( 16.8٪( مقابل )20.1حيث بلغت )  األجانبنسؤؤؤبة   ق  تفو    ،اجلنسؤؤؤي ة

 .على حدة
ي ، هالشؤؤخصؤؤية األجهزةاخرتاق  جرائم   أن    إىل  أشؤؤارت  اليتما جاء يف دراسؤؤة ايليفة    دتؤك  نتائج هذا اجلدو     

  اجلرائم املستحدثة. أنواع إحدى
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 أجهزهتم يف اجملتمع السؤؤعودي تعرضؤؤت نتاإلنرت ( من مسؤؤتخدمي شؤؤبكة  3278)  أن  ح بياانت الدراسؤؤة امليدانية  توضؤؤ  
( وغري ٪28.5بة السؤؤؤؤؤؤؤؤعوديني منهم )( من جمموع املسؤؤؤؤؤؤؤؤتخدمني، وكان نسؤؤؤؤؤؤؤؤ٪33.3نسؤؤؤؤؤؤؤؤبته )ما   ميث للالخرتاق، وهو 

 (.٪4.8السعوديني )
 ح اجلدو  التايل ذلك:ويوض  

 ( 41جدول رقم )   

   )مجني عليه(لشخصية المستخدم اا أجهزةحجم جرائم اختراق  يوّضح

 اخرتاق    ى مد 
 االجهزة       
 اجلنسي ة

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  رارالتك
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8209 ٪ 34.2 ٪ 28.5 2806 ٪ 65.8 ٪ 54.9 5403 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1632 ٪ 28.9 ٪ 4.8 472 ٪ 71.1 ٪ 11.8 1160 وديني غري سع

  ٪ 100 9841  ٪ 33.3 3278  ٪ 66.7 6563 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.5ما نسبته ) أي ، إجابة( 50هذا السلا  ) إجاابت فاقد من لا* 
 

، اجلنسؤي ةد املشؤاركني من تلك بعد جنسؤي ةاملقارنة بني جمموع كل  إجراءوعند  ،من البياانت الداخلية للجدو  يت ضؤح
على   جنسؤي ة ل  موع العام لكلسؤعوديني من اجمللغري ا( ٪28.9( مقابل )٪34.2حيث بلغت )  ،السؤعودينيق نسؤبة  تفو  
 .حدة

حن كان إب  و ااجلدو  السؤؤؤفيها ضؤؤؤحية، فإن    نيكونو  اليتني  املسؤؤؤتخدمبياانت  ابقي وكما يف ملحوظة:  حجم   يوضؤؤؤ 
ح ال  هن  أ إال،  يف اجملتمع السؤؤؤؤؤؤؤؤؤعودي اإلنرتنتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤبكة   مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدمويتعرض هلا   اليتاجلرمية  مكانم  أوهوية اجلناة    يوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 

 يف اجملتمع السعودي.  اإلنرتنتاجلناة هنا هم من مستخدمي شبكة  ن  أ إطالقاو  وابلتايل ال ميكن الق
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 األشؤؤؤؤؤؤخا هناك من  أن  يف اجملتمع السؤؤؤؤؤؤعودي  اإلنرتنتي  للباحث من خال  فحص بياانت مسؤؤؤؤؤؤتخدم  تبني  
يف اجملتمع  اإلنرتنت( من مسؤؤؤتخدمي شؤؤؤبكة  ٪15.1) أن    ني  تب، حيث  لآلخرين  من قد يقوم ابخرتاق الربيد اإللكرتوين
السؤؤؤؤؤؤعوديني  ، وكانت غالبية ممارسؤؤؤؤؤؤي هذا السؤؤؤؤؤؤلوك الشؤؤؤؤؤؤاذ من لآلخرين اإللكرتوينالسؤؤؤؤؤؤعودي قد قاموا ابخرتاق الربيد 

 . كما يالحظ ذلك من خال  اجلدو  التايل:األجانب ( من٪3.3( مقابل )11.8٪)

 ( 42جدول رقم ) 

 اإللكتروني لبريد ا  اقتراخحجم جرائم  يوّضح

     اخرتاق   
 الربيد    

 
 اجلنسي ة

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  لكل  ل املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

 ٪ 100 ٪ 83.5 8192 ٪ 14.1 ٪ 11.8 1156 ٪ 85.9 ٪ 71.7 7036 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.5 1624 ٪ 19.9 ٪ 3.3 323 ٪ 80.1 ٪ 13.2 1301 غري سعوديني 

  ٪ 100 9816  ٪ 15.1 1479  ٪ 84.9 8337 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.8ما نسبته ) أي  ،إجابة( 75هذا السلا  ) إجاابت الفاقد من * 

بعدد املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاركني من تلك  جنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ة موع كل  املقارنة بني جم  إجراءوعند ،يالحظ من بياانت اجلدو  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب  
 ٪(.14.1٪( تفوق نسبة السعوديني )19.9) املخرتقني للربيد اإللكرتوين األجانبنسبة  أن   ،اجلنسي ة

 إحدىابعتبارها  جرائم اخرتاق الربيد  إىل  أشؤؤؤؤؤؤؤؤؤارت  اليتجاء يف دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فايز الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤهري  ما  تؤكدبياانت هذا اجلدو   
 .لالنرتنت األمنيةالسلبيات 
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ح حجم جرائم اخرتاق الربيد   إجابة   املسؤؤؤؤؤتخدم هنا ضؤؤؤؤؤحية أن    أيللمسؤؤؤؤؤتخدم،   اإللكرتوينهذا السؤؤؤؤؤلا  توضؤؤؤؤؤ 
نتائج السؤلا  لنتائج هذا السؤلا  منفردا  ومبعز  عن   رال ينظ   أن  ه جيب ن  أكما يف السؤلا  السؤاب ، مما يعىن    ا  وليس جاني
يف اجملتمع  اإلنرتنتمسؤؤؤؤؤؤؤتخدمي  إجاابت للباحث من خال    تبني  وقد سؤؤؤؤؤؤؤب  توضؤؤؤؤؤؤؤيحها سؤؤؤؤؤؤؤابقا ،    ألسؤؤؤؤؤؤؤباب السؤؤؤؤؤؤؤاب  
  تعر ضيف اجملتمع السؤؤؤعودي قد  اإلنرتنتسؤؤؤتخدمي شؤؤؤبكة  ( من م٪15.6)نسؤؤؤبة   أن  على السؤؤؤلا  السؤؤؤاب  السؤؤؤعودي 

(  ٪2.7( مقابل )٪12.9من السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوديني )  عليهم اجملينية  ، وكانت غالباآلخرينلالخرتاق من قبل   اإللكرتوين همبريد
 . األجانب من

 كما يالحظ ذلك من خال  اجلدو  التايل:

 ( 43جدول رقم ) 

   )مجني عليه(مستخدم لل اإللكترونيالبريد حجم جرائم اقتحام  يوّضح

 اقتحام        
 الربيد    

 
 اجلنسي ة

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  عد  ملا
 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 8186 ٪ 15.4 ٪ 12.9 1263 ٪ 84.6 ٪ 70.6 6923 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1626 ٪ 16.5 ٪ 2.7 268 ٪ 83.5 ٪ 13.8 1358 غري سعوديني 

  ٪ 100 9812  ٪ 15.6 1531  ٪ 84.4 8281 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.8ما نسبته ) أي إجابة( 79هذا السلا  ) إجاابت الفاقد من * 
 

 األرقام  أن    -ا  املسؤؤؤؤؤتخدم جانيكون لة  يف حا أي-السؤؤؤؤؤلا  السؤؤؤؤؤاب  وكذلك  هذا السؤؤؤؤؤلا     إجاابت يالحظ من 
نسؤبة تعرض من  أكرب( ٪16.5لالقتحام ) نباألجابريد   تعر ضنسؤبة   أن  كبري، كما يالحظ    حد ِ  إىلوالنسؤب متقاربة  

 (.٪15.4السعوديني )بريد 
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فهناك    ،واالستيالء عليه، وهذا غري ةحيح اإللكرتوينام الربيد  ه ال يوجد فرق بني اقتحن  أالذهن  إىلقد يتبادر  
اعلى بريؤؤد الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحيؤؤة والعبؤؤث بؤؤه فق ،    طالعابالق  فرق بينهمؤؤا، ففي حؤؤالؤؤة االخرتاق قؤؤد يقوم املخرت  يف حؤؤالؤؤة    أمؤؤ 

 تبني  لربيد، وقد هو ةؤؤؤؤاحب ااجلاين  م به وكمن  االسؤؤؤؤتيالء عليه والتحك    ومن َث  اخرتاق الربيد  أوال  ه جيب  ن  إاالسؤؤؤؤتيالء ف
قاموا سؤؤعودي قد يف اجملتمع ال اإلنرتنت( من مسؤؤتخدمي شؤؤبكة  ٪16.0) أن    املشؤؤاركني يف الدراسؤؤةمن فحص بياانت  
(  ٪12.5من السؤؤؤؤعوديني ) اإلجرامي، وكانت غالبية ممارسؤؤؤؤي هذا السؤؤؤؤلوك  لآلخرين  اإللكرتوينالربيد  ابالسؤؤؤؤتيالء على

 من خال  اجلدو  التايل: ذلك  تبني  وي. األجانب ( من٪3.5مقابل )

 ( 44جدول رقم ) 

 اإللكتروني لبريد على ا ستيالءالاحجم جرائم  يوّضح

    على    االستيالء
 الربيد        

 
 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 8197 ٪ 15.0 ٪ 12.5 1230 ٪ 85.0 ٪ 70.9 6967 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1630 ٪ 20.9 ٪ 3.5 340 ٪ 79.1 ٪ 13.1 1290 غري سعوديني 

  ٪ 100 9827  ٪ 16.0 1570  ٪ 84.0 8257 اجملموع 

 اجملموع العام ( من٪0.6ما نسبته ) أي  ،إجابة( 64هذا السلا  ) إجاابت الفاقد من * 

املقارنة   إجراءوعند  تظهر البياانت الداخلية للجدو  السؤؤؤؤؤؤاب ، كما يف اجلداو  السؤؤؤؤؤؤابقة واياةؤؤؤؤؤؤة جبرائم االخرتاقات،
من نسؤؤؤؤؤؤؤبة  أكثر٪( 20.9نسؤؤؤؤؤؤؤبة غري السؤؤؤؤؤؤؤعوديني )   أن    ،اجلنسؤؤؤؤؤؤؤي ةبعدد املشؤؤؤؤؤؤؤاركني من تلك   جنسؤؤؤؤؤؤؤي ة بني جمموع كل  
 ٪(. 15.0السعوديني )
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ضؤؤؤحية، وهو عكس السؤؤؤلا   على أن هيد املسؤؤؤتخدم ح حجم جرمية االسؤؤؤتيالء على بر هذا السؤؤؤلا  توضؤؤؤ    إجابة
نتائج هذا السؤؤؤلا  بعيدا عن نتائج السؤؤؤلا  السؤؤؤاب .  إىلال ينظر   أنْ ، وجيب  ا  املسؤؤؤتخدم فيها جانيكان  السؤؤؤاب  حيث  

 تعر ضيف اجملتمع السؤؤؤؤؤعودي   اإلنرتنتمن مسؤؤؤؤؤتخدمي شؤؤؤؤؤبكة  ( ٪11.0نسؤؤؤؤؤبة ) أن  من بياانت هذا السؤؤؤؤؤلا    ويت ضؤؤؤؤؤح
  .(٪9.1غالبية اجملين عليهم من السعوديني ) ميث ل، اآلخرينل الء عليه من قببريدهم لالستي

 كما يالحظ ذلك من خال  اجلدو  التايل:

 ( 45جدول رقم ) 

 )مجني عليه( مستخدم لل اإللكترونيالبريد االستيالء على حجم جرائم  يوّضح

 على      االستيالء
 الربيد      
 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 8188 ٪ 11.0 ٪ 9.1 898 ٪ 89.0 ٪ 74.2 7290 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1633 ٪ 11.4 ٪ 1.9 186 ٪ 88.6 ٪ 14.7 1447 غري سعوديني 

  ٪ 100 9821  ٪ 11.0 1084  ٪ 89.0 8737 ع اجملمو 

 ( من اجملموع العام٪0.7ما نسبته ) أي إجابة( 70هذا السلا  ) إجاابت الفاقد من * 
 

 ،اجلنسؤؤؤي ةبعدد املشؤؤؤاركني من تلك  جنسؤؤؤي ةاملقارنة بني جمموع كل  إجراءوعند  ،تشؤؤؤري بياانت اجلدو  السؤؤؤاب 
٪( 11.4) النسؤؤبة حيث بلغت  ،السؤؤعودينينسؤؤبة من  أكثر األجانب لالسؤؤتيالء على بريده من تعر ضمن نسؤؤبة   ن  أ

 ٪( للسعوديني. 11.0لغري السعوديني مقابل )
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ه الربيد دون اخرتاق  إغراقيتم     أن  االسؤؤؤؤؤؤؤؤتيالء عليه، حيث ميكن   أوعن اخرتاقه  اإللكرتوينالربيد  إغراقخيتلف 
 إغراقه إىلمما يلدي وذلك ببعث كميات كبرية جدا من الرسؤؤؤؤائل على بريد الشؤؤؤؤخص املسؤؤؤؤتهدف   ؛االسؤؤؤؤتيالء عليه  أو

ح بياانت الدراسؤؤؤؤؤؤؤة قيام زر واحدة، وتوضؤؤؤؤؤؤؤ   بضؤؤؤؤؤؤؤغطةلرسؤؤؤؤؤؤؤائل  هائلة من ا  أعدادوتدمريه، وتتوفر عدة برامج تقوم ببعث 
وهو ما نسؤؤؤؤبته    ا  ( مسؤؤؤؤتخدم1017لعدد )  اإللكرتوينيد الرب   إبغراقيف اجملتمع السؤؤؤؤعودي   اإلنرتنتمسؤؤؤؤتخدمي شؤؤؤؤبكة  

 ذلك من خال  اجلدو  التايل: ويت ضح (.٪8.0ن منهم )و السعودي ميث ل(، 10.3٪)

 ( 46جدول رقم ) 

 لآلخرين  اإللكترونيلبريد المستخدم ل قإغراحجم جرائم  يوّضح

      إغراق        
 الربيد      
 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 ٪ 83.5 8204 ٪ 9.6 ٪ 8.0 786 ٪ 90.4 ٪ 75.5 7418 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.5 1626 ٪ 14.2 ٪ 2.3 231 ٪ 85.8 ٪ 14.2 1395 غري سعوديني 

  ٪ 100 9830  ٪ 10.3 1017  ٪ 89.7 8813 اجملموع 

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

 ،(٪9.6من نسؤؤؤؤؤؤؤبة السؤؤؤؤؤؤؤعوديني ) أكثر( ال تزا  ٪14.2) األجانبة وكما يف بقية جرائم هذا القسؤؤؤؤؤؤؤم، فإن نسؤؤؤؤؤؤؤب     
 .اجلنسي ةبعدد املشاركني من تلك  جنسي ة املقارنة بني جمموع كل   إجراءعند ذلك و 

 إغراقجرائم  إىل أشؤؤؤؤؤؤؤارت  اليتمن فايز الشؤؤؤؤؤؤؤهري، الداود، واملسؤؤؤؤؤؤؤاملة    يف دراسؤؤؤؤؤؤؤة كل ِ   نتائج هذا اجلدو  ما جاءتؤكد  
 . اإلنرتنتجرائم  إحدىابعتبارها   اإللكرتوينالربيد 
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عكس السؤلا  السؤاب  حيث  ب أيضؤحية،   على أن هبريد املسؤتخدم   إغراقحجم جرمية على لسؤلا   ب هذا ايجي
جيب عليه فإنه   ا  املسؤؤؤؤؤؤؤتخدم فيها جمني يكون اليتوكما هو احلا  عند التعامل مع البياانت  ،  ا  املسؤؤؤؤؤؤؤتخدم فيها جانيكان  

( ٪18.6نسؤؤبة )أن    يت ضؤؤحت هذا السؤؤلا   ياانمن بو نتائج هذا السؤؤلا  بعيدا عن نتائج السؤؤلا  السؤؤاب .  إىلينظر  ال  أ
من السعوديني   تهم، غالبياآلخرينمن قبل  للتدمريبريدهم    تعر ضيف اجملتمع السعودي     اإلنرتنتمن مستخدمي شبكة  

 :ذلك  اجلدو  التايل يوضحو (. 15.4٪)

 ( 47جدول رقم ) 

   )مجني عليه(لمستخدم ل اإللكترونيالبريد  إغراقحجم جرائم  يوّضح

 إغراق        
 الربيد      
 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 8194 ٪ 18.5 ٪ 15.4 1513 ٪ 81.5 ٪ 68.0 6681 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1630 ٪ 19.6 ٪ 3.2 319 ٪ 80.4 ٪ 13.4 1311 يني غري سعود

  ٪ 100 9824  ٪ 18.6 1832  ٪ 81.4 7992 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.7ما نسبته ) أي  ،إجابة( 67هذا السلا  ) إجاابت الفاقد من * 
 

بعدد املشؤاركني من تلك  جنسؤي ة املقارنة بني جمموع كل   إجراءوعند  ،لجدو  السؤاب الداخلية لبياانت  ال بقراءة
، حيث بلغت النسؤبة جنسؤي ةمن نسؤبة السؤعوديني مقارنة ابجملموع العام لكل  أكثر األجانبنسؤبة    ن  أ يت ضؤح،  اجلنسؤي ة

 ٪( للسعوديني.  18.5قابل )٪( لغري السعوديني م19.6) 
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يف اجملتمع         اإلنرتنتيلة من مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدمي شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبكة  انية وجود نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة غري قل بياانت الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة امليد أظهرت 
عادة عن طري  واسؤؤؤؤتعماهلا بطريقة غري مشؤؤؤؤروعة، ويتم ذلك  اآلخرينالسؤؤؤؤعودي  يقومون ابالسؤؤؤؤتيالء على اشؤؤؤؤرتاكات 

، أجهزهتم حيتفظ هبا بعض املسؤؤؤؤتخدمني يف واليتاقتحام جهاز املسؤؤؤؤتخدم والتعرف على اسؤؤؤؤم املسؤؤؤؤتخدم وكلمة السؤؤؤؤر 
اسؤؤؤؤؤؤؤتخدام ذلك  َث  ومن يقومون عادة بتغري كلمة السؤؤؤؤؤؤؤر ليصؤؤؤؤؤؤؤعب على ةؤؤؤؤؤؤؤاحب االشؤؤؤؤؤؤؤرتاك االسؤؤؤؤؤؤؤتفادة منه،   َث  ومن 

لصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحب  قد تنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب الحقا   اليتب بعض اجلرائم واملخالفات  ورمبا ارتكا ،اإلنرتنتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبكة   إىلاالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرتاك للدخو  
ن و ، غالبية اجلناة منهم سؤؤؤؤؤؤعودي(٪17.3) اآلخرينات االسؤؤؤؤؤؤتيالء على اشؤؤؤؤؤؤرتاكبلغت نسؤؤؤؤؤؤبة  قد . و األةؤؤؤؤؤؤلياالشؤؤؤؤؤؤرتاك 

(13.7٪.)  
 ذلك من خال  اجلدو  التايل: ويت ضح 

 ( 48جدول رقم ) 

 رين اآلخ  على اشتراكالمستخدم   استيالءحجم جرائم  يوّضح

 االستيالء على    
 االشرتاك      

 اجلنسي ة

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 ة سي  جن

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

 ٪ 100 ٪ 83.3 8194 ٪ 16.4 ٪ 13.7 1344 ٪ 83.6 ٪ 69.6 6850 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.7 1638 ٪ 21.6 ٪ 3.6 353 ٪ 78.4 ٪ 13.1 1285 غري سعوديني 

  ٪ 100 9832  ٪ 17.3 1697  ٪ 82.7 8135 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.6ما نسبته ) أي  ،إجابة( 59هذا السلا  ) إجاابت الفاقد من * 
 

 إجراءعند ذلك و  ،  (٪16.4 )( على السؤعوديني٪21.6) األجانبكما تظهر بياانت اجلدو  اسؤتمرار تقدم نسؤبة 
 .اجلنسي ةبعدد املشاركني من تلك  جنسي ةاملقارنة بني جمموع كل 
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ح البياانت حجم تلك ، وهنا توضؤؤؤؤ  اآلخرينالبياانت السؤؤؤؤابقة حجم جرائم االسؤؤؤؤتيالء على اشؤؤؤؤرتاك  أوضؤؤؤؤحت
 ال  أعنؤد التعؤامؤل مع هؤذه البيؤاانت   ينبغي  أنؤهه من املفيؤد التؤذكري عليؤه، ولعلؤ   ا  ون املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤدم جمنيؤاجلرائم انطالقؤا من ك

( كانوا ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤحية ٪15.6مانسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبته ) أو   ا   ( مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم1531)  أن   إىلمبفردها. وتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤري نتائج الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   هاإليينظر 
  اجلدو  التايل:ح ذلك ض  يو و (. ٪13.4االستيالء على اشرتاكهم، نسبة السعوديني منهم )

 ( 49جدول رقم ) 

   )مجني عليه( المستخدم االستيالء على اشتراكحجم جرائم  يوّضح

   االستيالء على
 االشرتاك      

 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 8204 ٪ 16.0 ٪ 13.4 1311 ٪ 84.0 ٪ 70.0 6893 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1637 ٪ 13.4 ٪ 2.2 220 ٪ 86.6 ٪ 14.4 1417 غري سعوديني 

  ٪ 100 9841  ٪ 15.6 1531  ٪ 84.4 8310 اجملموع 

 اجملموع العام( من ٪0.5ما نسبته ) أي  ،إجابة( 50هذا السلا  ) إجاابت الفاقد من * 
 

من عليهم  نسبة اجملينأن    ،اجلنسي ةبعدد املشاركني من تلك   جنسي ةاملقارنة بني جمموع كل تظهر نتائج 
 (.٪13.4من نسبة غري السعوديني ) أكثر( ٪16.0السعوديني )
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وقد  أظهرت بياانت  ، اإلنرتنتملستخدمي   األكربالعدو الفريوسات هي أن  قيل   إن شيءليس من املبالغة يف 
يف اجملتمع السؤؤؤؤؤعودي  اإلنرتنتكثر من نصؤؤؤؤؤف مسؤؤؤؤؤتخدمي ر أتضؤؤؤؤؤر   -الىت سؤؤؤؤؤيتم  التطرق هلا الحقا  -الدراسؤؤؤؤؤة امليدانية  

بني  األشؤهرا  أن  ظهر اجلديد منها يوميا ، كما  يو   ،انتشؤارا   واألسؤرع األكثرالفريوسؤات هي ف( من الفريوسؤات، 52.2٪)
يف  ،شؤؤؤيةا عن الفريوسؤؤؤات مل يسؤؤؤمع  واحدا   ا  مسؤؤؤتخدم دال جتفقد   ،مسؤؤؤتوى الشؤؤؤبكة العاملية على اإلنرتنتمسؤؤؤتخدمي  

نتؤائج الؤدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تعمؤ د   وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحؤتأو . األخرى  اإلنرتنؤتجرائم    أمنؤاطاملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤدمني الكثري من  غؤالبيؤة  حني قؤد جيهؤل  
، نسؤؤؤؤؤؤؤبة اإلنرتنتفريوسؤؤؤؤؤؤؤات عرب شؤؤؤؤؤؤؤبكة    سؤؤؤؤؤؤؤا إر يف اجملتمع السؤؤؤؤؤؤؤعودي   اإلنرتنتمسؤؤؤؤؤؤؤتخدمي شؤؤؤؤؤؤؤبكة  ( من 12.3٪)

 ذلك من خال  اجلدو  التايل: ويت ضح(. ٪9.8السعوديني منهم )

 ( 50) جدول رقم 

   فيروساتللالمستخدم  إرسالحجم جرائم  يوّضح

      إرسا         
 الفريوسات    

 اجلنسي ة

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  رارالتك
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8190 ٪ 11.7 ٪ 9.8 960 ٪ 88.3 ٪ 73.6 7230 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1632 ٪ 15.4 ٪ 2.5 251 ٪ 84.6 ٪ 14.1 1381 غري سعوديني 

  ٪ 100 9822  ٪ 12.3 1211  ٪ 87.7 8611 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.7ما نسبته ) أي  ،إجابة( 69هذا السلا  ) إجاابت اقد من الف* 
 

وذلك  ،(٪11.7( عن السؤعوديني )٪15.4) األجانباسؤتمرار ارتفاع نسؤبة    تشؤري البياانت الداخلية للجدو 
 .اجلنسي ةبعدد املشاركني من تلك  جنسي ة املقارنة بني جمموع كل   إجراءعند 

اعتبار  إىلتوةؤؤؤؤلت   اليتمن: عبدهللا الشؤؤؤؤهري، داود، واملسؤؤؤؤاملة،   ابقة ما جاء يف دراسؤؤؤؤة كل ِ يجة السؤؤؤؤالنت  دتؤك  
انتشار   إىل  أشارت   اليت  (Reid Highley)    دراسةما جاء يف  مع    قتتف  كما    .اإلنرتنتجرائم    ىحدإجرائم الفريوسات  

 .اإلنرتنتيف شبكة  الفريوسات  الفآ
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ح  توضؤؤؤ  ف بياانت اجلدو  التايل أم ا، املسؤؤؤتخدم للفريوسؤؤؤات   إرسؤؤؤا جرائم ح حجم توضؤؤؤ   السؤؤؤاب اجلدو  بياانت  
هذه   ن  عليه، ولعله من املفيد التذكري أ  ا  اجلرائم انطالقا من كون املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم جمني  تضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم من تلك حجم 

نتائج   منو هذه البياانت مبفردها،    إىلم اجلناة، مما يعىن عدم النظر ح حجعليهم وال توضؤؤؤ   اجملينالبياانت توضؤؤؤح حجم 
، نسؤؤؤبة السؤؤؤعوديني  تضؤؤؤرروا من الفريوسؤؤؤات احلاسؤؤؤوبية( ٪52.2مانسؤؤؤبته )  أو  ا  ( مسؤؤؤتخدم5138)أن    يت ضؤؤؤحالدراسؤؤؤة 
 ح ذلك اجلدو  التايل:(. ويوض  ٪43.4منهم )

 ( 51جدول رقم ) 

 من الفيروسات المستخدم  تضررحجم  يوّضح

 التضرر من      
 الفريوسات    

 اجلنسي ة

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  ركراالت
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعد  
 العام 

  ل لكل  املعد  
 جنسي ة 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8200 ٪ 52.1 ٪ 43.4 4271 ٪ 47.9 ٪ 40.0 3929 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1637 ٪ 53.0 ٪ 8.8 867 ٪ 47.0 ٪ 7.8 770 عوديني غري س 

  ٪ 100 9837  ٪ 52.2 5138  ٪ 47.8 4699 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.5ما نسبته ) أي  ،إجابة( 54هذا السلا  ) إجاابت قد من فاال* 
 

ة اجملين عليهم السعوديني نسبأن  ،اجلنسي ةبعدد املشاركني من تلك   جنسي ة املقارنة بني جمموع كل  تظهر نتائج 
 (. ٪53.0من نسبة غري السعوديني ) أقل  ( 52.1٪)
 
 
 

 
 
 



 االختراقات: ئم جراثانيا: سمات وخصائص مرتكبي 

ماهي مسات وخصؤائص  أي، البحث  أسؤةلةمن   الثاينالشؤ  الثاين من السؤلا   على اإلجابةالباحث هنا حياو  
بفحص  يف اجملتمع السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعودي، وذلك  اإلنرتنتقبل مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدمي  من   اإلنرتنتمرتكيب جرائم االخرتاقات يف شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبكة  

 (logistic) دار اللوجستيكيحناال   اختبارابستخدام بياانت الدراسة امليدانية  
ات الدراسة على متغري   أثرتوضيح  هبدف    

  ت.االخرتاقاالرتكاب جرائم يف اجملتمع السعودي  اإلنرتنتمستخدمي شبكة احتما  ميل 
 أسؤؤؤةلةونظرا  لضؤؤؤخامة بياانت الدراسؤؤؤة امليدانية ولكثرة متغريات الدراسؤؤؤة وتعدد ه  أن  من   إليه اإلشؤؤؤارةوكما سؤؤؤب  

ِعبُ  اليتاالسؤؤؤؤؤتبيان، ورغبة يف تقليل جداو  التحليل  مت متغريات   قد ُتصؤؤؤؤؤ  من تركيز القارئ وتشؤؤؤؤؤتت تفكريه، فقد ُقسؤؤؤؤؤ 
ات جمموعة  ل  جمموعات تضم ك سبع إىلالدراسة الثالثة عشر    هي:املتغريات اجلديدة و املتجانسة،  املتغري 

ات  ات   ،الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤية املتغري  ات   ،البيةية ات املتغري    ،االجتماعية  املتغري  ،  احلالة الوظيفية  متغري    ،الداينة متغري    ،الثقافية  املتغري 
 هي:جرائم موجزة  أربع لُتعرب  عنهاهذا القسم التفصيلية  أسةلةدمج  ت  كما    .املهارات الفنية ومتغري  
 (.26سلا  )الوتقتصر فق  جرمية تدمري املواقع وميثلها  :جرائم تدمري املواقع .1

 األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةلؤةعرب  عنهؤا توتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤل اخرتاق املواقع احلكوميؤة، التجؤاريؤة، والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤة و  :م اخرتاق املواقعجرائ .2
(30،29،28). 

االسؤؤؤؤؤؤتيالء على اشؤؤؤؤؤؤرتاك و الشؤؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤؤية،  هزةاألجاالعتداء عليها: وتشؤؤؤؤؤؤمل اخرتاق  أو  األجهزةجرائم اخرتاق   .3
ت ع  اليتالرتوجنؤؤات، وهي اجلرائم    أوالفريوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات    وإرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ،  اآلخرين االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتبؤؤانؤؤة رقم   أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةلؤؤةنهؤؤا  عرب 

(43،41،33.) 

  اإللكرتوين االسؤؤؤؤؤؤؤتيالء على الربيد و ،  اإللكرتوين: وتشؤؤؤؤؤؤؤمل اخرتاق الربيد  اإللكرتوينجرائم االعتداء على الربيد  .4
 (.39،37،35)االستبانة رقم  أسةلةهذه اجلرائم وتعرب  عن ، لآلخرين اإللكرتوينربيد ال إغراقو ، لآلخرين

 اإلنرتنت القتصؤؤؤؤار البحث هنا على دراسؤؤؤؤة مسات وخصؤؤؤؤائص مرتكيب جرائم ه ونظرا  ن  أ إىلويشؤؤؤؤري الباحث هنا 
جتاهل  ،على بياانت الدراسؤؤؤؤة  (logistic)االحندار اللوجسؤؤؤؤتيكي    اختبار إجراءعند   ت  فقد ، لذا يف اجملتمع السؤؤؤؤعودي

وهي  ،عليه  ا  جمنيون فيها املسؤؤؤؤؤتخدم  يك اليتاجلرائم  أير املسؤؤؤؤؤتخدم من تلك اجلرائم ح حجم تضؤؤؤؤؤر  توضؤؤؤؤؤ   اليت األسؤؤؤؤؤةلة
ا(  44،42،40،38،36،34،32،27)تضؤؤؤمنتها اسؤؤؤتبانة الدراسؤؤؤة برقم  اليت األسؤؤؤةلة  دال تفي  سؤؤؤابقا   أشؤؤؤريوكما   ألن 

يف تلك اجلرائم، وان كانت يف اجملتمع السؤؤؤعودي  اإلنرتنتمن مسؤؤؤتخدمي شؤؤؤبكة  جلناة  عند حتديد خصؤؤؤائص ومسات ا
يكون  اليت  اإلجاابت نتائج  بل مبعية   ،مبفردها  إليهامل ينظر  إذاخاةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   م تلك اجلرائمتفيد عند حتديد حجوال شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  

حه  ن  أل ( من التحليل هنا31رقم )االسؤؤتبانة  اسؤؤتبعاد سؤؤلا    ت  كما  .  املسؤؤتخدم فيها جانيا   اجلناة مسؤؤتوى اخرتاق    يوضؤؤ 
 .أيضا  يف حتديد مسات وخصائص اجلناة  دال يفيه ن  إ أي، لمواقعل
ات  أثرميكن توضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيح  و      يف اجملتمع  اإلنرتنتاحملددة يف البحث على احتما  ميل مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبكة   املتغري 

 يف ضوء األبعاد اآلتية:االخرتاقات  الرتكاب جرائمالسعودي  



 : االختراقات  جرائم  الرتكابمستخدم الالشخصية وميل  اتالمتغي ر:1

  لبياانت الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤة امليدانية ال  التحليل اإلحصؤؤؤؤؤؤؤؤائيمن خال  الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤة الشؤؤؤؤؤؤؤؤاملة جملتمع البحث ومن خ  تبني  
 :اآليت (logistic)ابستخدام اختبار االحندار اللوجستيكي 

اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام شؤؤؤؤؤؤؤؤؤبكة    أثناءاالخرتاقات رتكاب جرائم يف احتما  ميل املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم حنو ا  أتثريالفةة العمرية هلا   أن  
 .اجلرائمتلك يل حنو ارتكاب امل فَ عُ ضَ  ،عودييف اجملتمع الس  اإلنرتنتمستخدم م عمر ما تقد  ، فكل  اإلنرتنت

الرتكؤاب جرائم   احتمؤاال    أكثر  يف اجملتمع السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعودي  اإلنرتنؤت  يمن مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤدمالؤذكور    أن    ات ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحكمؤا     :اآليتمن خال  اجلدو  ذلك  تبني  وي. نرتنتاإلمن خال  شبكة االخرتاقات  
 ( 52جدول رقم ) 

 جرائم االختراقات الرتكاب ميل الالشخصية على احتمال   اتالمتغيّر أثر  يوّضح   االختبار اللوجستيكي

 االعتداء على الربيد     األجهزة اخرتاق  اخرتاق املواقع   تدمري املواقع نوع الفعل

 نوع االختبار
ة  سيألالدالة ا

 ))التفضيلية(( 
EXP(B) 

الدالة األسية  
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

الدالة األسية  
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

األسية   الدالة
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

  الفئة العمرية

 1.18 1.35 2.11 2.37 فأقل ( 12الطفولة )
 1.44 1.31 0.97 1.14 ( 17-13املراهقة) 
 1.10 1.31 0.89 0.89 ( 25-18الشباب ) 
 العمر  أواسط

(26-50 ) 0.64 0.61 0.85 0.71 

 0.67 0.42 0.42 0.51 ( 65-51الكهولة )
 الشيخوخة

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

  الجنس 

 1.51 1.74 1.72 1.75 الذكور
ها مل تدخل يف املعادلة   اإلانث

ّ
 غري مؤثرة   ألن

  اختبار
Wald 

الفئة 
 العمرية

17.78 17.79 26.86 29.98 

 105.71 171.01 64.28 88.00 الجنس

Wald   ابملشكلة  التأثري = احتمال 



ات  أثر  أن  ح يف اجلدو  الساب   املوض    (logistic)  االحندار اللوجستيكياإلحصائية الختبار  تربهن البياانت    املتغري 
 : كاآليتالشخصية تتباين من انحية احتما  أثرها  

 األطفا وخاةة فةة    ،يف احتما  ميل املستخدم لتدمري املواقع  أتثريالفةة العمرية هلا    أن   ات ضح:  جرائم تدمري املواقع .1
العمرية لدى ابقي    الفةة  أتثري  يَِقل    َث  (، ومن  1.14ليها فةة املراهقني بقيمة تفضيلية )ت(  2.37تفضيلية )  بداللة

 قيم بني  تُ   وأخريا    نعدم احتما  امليل لدى فةة الشيخوخة.ي. و العمر، فالكهو   أواس الشباب،  فةة  من    الفةات ابتداء  
 . اإلانث من  أكثر ائم تدمري املواقعارتكاب جر احتما  ميل الذكور حنو  أن  االختبار 

الفةات العمرية يف احتما  ميل املستخدم الرتكاب جرائم    أكثرهي    األطفا فةة    أن    ات ضحاملواقع:    جرائم اخرتاق .2
ما  احتما  امليل كل    َيِقل  بقية الفةات العمرية ف  أم ا(،  2.11، وذلك بداللة تفضيلية )اإلنرتنتكة  بشباخرتاق املواقع  

 ينعدم لديهن  اإلانث  أن  ر املستخدم حىت ينعدم احتما  امليل يف سن الشيخوخة. وتظهر بياانت الدراسة مْ عُ م تقد  
 مليل حنو تدمري املواقع.ااحتما  

بقيمة تفضيلية    األطفا حيث تقوى لدى فةة    األجهزة الفةة العمرية يف جرائم اخرتاق    ر: تلث  األجهزةجرائم اخرتاق   .3
العمر   أواس امليل لدى فةة  احتما     يَِقل    ومن َث  (،  1.31راهقني والشباب بداللة تفضيلية )امل  ليها فةتات(،  1.35)

 اإلانثمن  احتماال     أكثرفةة الذكور    أن  د بياانت الدراسة  فالكهو ، وينعدم احتما  امليل لدى فةة الشيخوخة. وتلك  
 يف امليل الرتكاب جرائم االخرتاق.

من  أكثر  لالعتداء على الربيد اإللكرتوين  هقني  افةة املر احتما  امليل عند    ء: جاإللكرتوينا جرائم االعتداء على الربيد   .4
 ومن َث  (،  1.10، ففةة الشباب )(1.18)  األطفا (، تلتها فةة  1.44بداللة تفضيلية )وذلك  الفةات العمرية  بقية  
ة يل لدى فةة الشيخوخة. وكما يف بقي  العمر، ففةة الكهولة، وانعدم احتما  امل  أواس احتما  امليل لدى فةة    قل  

الرتكاب جرائم االعتداء على الربيد    احتماال  للميل  أكثرالذكور    أن  بياانت الدراسة    دت أك  جرائم هذا القسم فقد  
   .إلانث امن  اإللكرتوين

يوض ح  ، كما  ر يف احتما  ميل املستخدم الرتكاب جرائم هذا القسمالفةة العمرية تلث    أن     (Wald)اختبار  يوض ح .5
 .هذه اجلرائمارتكاب  حنو احتماال  للميل أكثر رو ذكال أن  

 
 
 
 



 : االختراقات  الرتكاب جرائم مستخدم الوميل  االجتماعية  المتغي رات:2

خال  الشاملة    من  البحث    االجتماعية للمتغريات  الدراسة  احلالة    –  للمستخدمالدخل    مستوى)جملتمع 
و االجتماعية اإلحص(  التحليل  خال   امليدانية  ائيمن  الدراسة  اللوجستيكي   لبياانت  االحندار  اختبار  ابستخدام 
(logistic)  اآليت ات ضح: 

ر غري ملث  )منخفض، متوس ، مرتفع( ثالث ال  هفةاتب  يف اجملتمع السعودي اإلنرتنتالدخل الشهري ملستخدمي    أن   .1
 يف احتما  ميل املستخدم حنو ارتكاب جرائم االخرتاقات.

بؤداللؤة   أوال    نيملثرا  وبشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكؤل متفؤاوت، فجؤاءت فةؤة املطلق  االجتمؤاعيؤةاحلؤالؤة    متغري  م تؤدمري املواقع كؤان  . يف جرائ2
فةة  وأخريا  (، 1.43 بقيمة تفضؤؤؤؤؤؤؤؤيلية )  نياملتزوج (، ففةة2.51(، يليها فةة العزاب بقيمة تفضؤؤؤؤؤؤؤؤيلية )5.36تفضؤؤؤؤؤؤؤؤيلية )

 (.1.12بداللة تفضيلية )  األرامل
ا.  3 ا (،  1.16( والعزاب )1.74 )نية فق  يف فةيت املطلقملثر    االجتمؤؤاعيؤؤةملواقع فكؤؤانؤؤت الفةؤؤة  جرائم اخرتاق ا  أمؤؤ   أمؤؤ 

 أتثريها يف احتما  امليل.  فقد قل   االجتماعيةبقية الفةات 
على احتمؤؤا  امليؤؤل الرتكؤؤاب جرائم   االجتمؤؤاعيؤؤةالفةؤؤة    أتثريالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤة فقؤؤد كؤؤان    األجهزةخرتاق  . ويف جرائم ا4

 .نياملتزوجفةة ف األرامللدى فةة  أكثر يَِقل  ، ففةة العزاب،  و نيلدى فةة املطلق التمثري يَِقل  ، حيث االخرتاقات قليال
الفةؤات، حيؤث رة يف مجيع ملث    االجتمؤاعيؤةقؤد كؤانؤت الفةؤة ، فلآلخرين  اإللكرتوينيف جرائم االعتؤداء على الربيؤد  أمؤ ا. 5

، لآلخرين اإللكرتوين  امليل الرتكاب جرائم االعتداء على الربيد يف احتما األخرى  االجتماعيةالفةات   األراملر تصؤؤد  
فةة  ريا  وأخ( 1.87 )ني(، ففةة املطلق2.00(، تلتها فةة العزاب بقيمة تفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلية )2.52فكانت الداللة التفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلية )

 .(1.02 )نياملتزوج
ميل املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم الرتكاب جرائم  ر يف احتما الدخل الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهري غري ملث   متغري   أن    (Wald)  ختبارنتائج ا  أظهرت . 6

يف   أتثريا    أكثر، وكؤان  االجتمؤاعيؤةوالؤذي كؤان ملثرا  يف مجيع فةؤات احلؤالؤة  االجتمؤاعيؤةاحلؤالؤة   متغري  االخرتاقؤات، بعكس  
(، 50.64جرائم اخرتاق املواقع )  ومن َث  (، 68.00الربيد )على  (، فجرائم االعتداء 113.31)  هزةاألججرائم اخرتاق 

 (.43.58ائم تدمري املواقع )جر  وأخريا  
 ح اجلدو  التايل ذلك ابلتفصيل:ويوض       
 
 
 
 



 ( 53جدول رقم )  

 كاب جرائم االختراقات  الرتميل العلى احتمال   االجتماعية المتغيّرات أثر يوّضح  ياللوجستيكختبار  الا

 

 االعتداء على الربيد     األجهزة اخرتاق  اخرتاق املواقع   تدمري املواقع نوع الفعل

 نوع االختبار
  األسيةالدالة 

 ))التفضيلية(( 
EXP(B) 

  األسيةالدالة 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

  األسيةالدالة 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

  األسيةالدالة 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

  لدخل الشهريا
 الدخل منخفضو

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

الدخل   متوسطو 
ها مل تدخل يف املعادلة   ( 10000- 5001)

ّ
 غري مؤثرة   ألن

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

ّ
 غري مؤثرة   ألن

الحالة 
   االجتماعية

 2.00 0.32 1.16 2.51 أعزب
 1.02 0.14 0.55 1.43 متزوج 
 1.87 0.45 1.74 5.36 مطلق
 2.52 0.15 0.08 1.12 أرمل

  اختبار
Wald 

 الدخل
ها مل تدخل يف املعادلة   الشهري

ّ
 غري مؤثرة   ألن

الحالة 
 68.00 113.31 50.64 43.58  االجتماعية

Wald   ابملشكلة  التأثري = احتمال 

 



 : االختراقات الرتكاب جرائم دم مستخالوميل  البيئية  المتغي رات:3

للسعودي(    األةليةاملنطقة    –   ماملستخد  جنسي ة)جملتمع البحث  للمتغريات البيةية  الدراسة الشاملة    من خال 
  ات ضح   (logistic)ابستخدام اختبار االحندار اللوجستيكي    لبياانت الدراسة امليدانية  من خال  التحليل اإلحصائيو 

 :اآليت
يف احتما  ميل املستخدم حنو    أتثريللسعودي    األةليةاملنطقة    أو   اجلنسي ة  املواقع: مل يكن ملتغري  . جرائم تدمري  1

 جرائم تدمري املواقع. ارتكاب 
يف احتما  ميل املستخدم حنو ارتكاب جرائم اخرتاق املواقع   اجلنسي ة  متغري    أتثري. جرائم اخرتاق املواقع: تفاوت  2

دو     و(، يليها مواطن5.76غري العربية بداللة تفضيلية )  األفريقيةيف مواطين الدو     أتثريا    أقوى، وكان  اجلنسي ةابختالف  
 األمريكيةمواطين الوالايت املتحدة    عدايف بقية اجلنسيات،    التمثري  (، يف حني قل  3.23بية بقيمة تفضيلية )اجلنو   أمريكا

 عوديني فلم يكن ملثرا .للس  األةليةاملنطقة  متغري   أم ا، التمثريوكندا حيث ينعدم 
اخرتاق  3 مواطين  التمثريقوي    اجلنسي ة  متغري  : كان  األجهزة . جرائم  ميل  احتما   الدو   يف  العربية    األفريقية  غري 

ابقي اجلنسيات  أم ا(، 2.93بقيمة تفضيلية )  اجلنوبية أمريكا و(، يليهم مواطن6.74بداللة تفضيلية ) األجهزةالخرتاق 
وكندا حيث    األمريكية مواطين الوالايت املتحدة    عدا،  األجهزة يف ميلهم الرتكاب جرائم اخرتاق    مثريالتاحتما     ل  د قفق

(،  1.15يف قاطين املنطقة الغربية بداللة تفضيلية )  للسعوديني فكان ملثرا    األةلية املنطقة    متغري    أم ا .  حتما  امليلينعدم ا
 املنطقة الشمالية حيث انعدم احتما  امليل.  عدا ،احتما  امليل فقد قل  بقية املناط   أم ا(، 1.01املنطقة الوسطى ) ُث  

العربية بكونم    األفريقيةالدو     تفظ مواطنو اح. جرائم االعتداء على الربيد:  4 يف    أتثريا    اجلنسي ةفةات    أقوىغري 
بقيمة    ا  اجلنوبية اثني  أمريكا  مواطنو   وجاء(،  4.62احتما  ميلهم الرتكاب جرائم االعتداء على الربيد بداللة تفضيلية )

 األمريكية مواطين الوالايت املتحدة    عدا،  يف احتما  امليل  التمثريبقية اجلنسيات بقلة    تاحتفظكما  (،  1.18تفضيلية )
 للسعوديني فلم يكن ملثرا . األةليةاملنقطة  متغري   أم اوكندا حيث ينعدم احتما  امليل. 

للسعوديني يف احتما  ميل   األةليةاملنطقة    متغري  من    أتثريا    أقوى  اجلنسي ة   متغري    أن    (Wald)  ختبار نت نتائج ابي  .  5
 ئم االخرتاقات. املستخدم الرتكاب جرا

 ح اجلدو  التايل ذلك بشكل مفصل:ويوض  
 
 
 
 



 ( 54جدول رقم ) 

 الرتكاب جرائم االختراقات ميل الالبيئية على احتمال  المتغيّرات أثر يوّضح  االختبار اللوجستيكي

 االعتداء على الربيد     األجهزة اخرتاق  اخرتاق املواقع   تدمري املواقع وع الفعلن

 نوع االختبار
سية  الدالة األ

 ))التفضيلية(( 
EXP(B) 

الدالة األسية  
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

الدالة األسية  
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

الدالة األسية  
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 
  الجنسّية

 0.17 0.17 0.10 ة غري مؤثر  سعودي
 0.43 0.42 0.45 غري مؤثرة  دول اخلليج العرب 
 0.15 0.13 0.09 غري مؤثرة  دول عربية أخرى 

 0.35 0.48 0.07 غري مؤثرة  عربية ال دول آسيا غري  
 4.62 6.74 5.76 غري مؤثرة  ة عربيالغري  أفريقيادول 

 0.09 0.07 0.08 غري مؤثرة  أورواب 
 1.18 2.93 3.23 رة غري مؤث  اجلنوبية  أمريكا 

ها مل تدخل يف املعادلة   الوالايت املتحدة وكندا
ّ
   غري مؤثرة   ألن

  منطقة السعودي
 غري مؤثرة  1.15 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غربية ال

 غري مؤثرة  0.87 غري مؤثرة  غري مؤثرة  اجلنوبية 

 غري مؤثرة  1.01 غري مؤثرة  غري مؤثرة  الوسطي 

 غري مؤثرة  0.88 غري مؤثرة  غري مؤثرة  الشرقية 

ها مل تدخل يف املعادلة   الشمالية 
ّ
 غري مؤثرة   ألن

  اختبار
Wald 

 9.71 12.19 20.42 غري مؤثرة  الجنسّية
منطقة 

 غري مؤثرة  13.71 غري مؤثرة  غري مؤثرة  السعودي

Wald   ابملشكلة  التأثري = احتمال 
 
 
 



 : تاالختراقا الرتكاب جرائممستخدم الوميل   الثقافية  المتغي رات:4

 أثر  اختالف التايل  ح يف اجلدو املوضؤؤؤؤؤؤ    (logistic)  االحندار اللوجسؤؤؤؤؤؤتيكيالبياانت اإلحصؤؤؤؤؤؤائية الختبار   تظهر
ات  يف اجملتمع    اإلنرتنتميل مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدمي شؤؤؤؤؤؤؤؤؤبكة  احتما   يف ( نوع التخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤص  –مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوى التعليم  )الثقافية  املتغري 

من  اجلرمية املرتكبة من خال  املتغري وحبسب  نوع  سب السعودي  الرتكاب جرائم وممارسات هذا القسم، وذلك حب
 :كاآليت، وتفصيل ذلك  اإلنرتنتشبكة 

الرتكاب جرائم تدمري  احتماال  للميل أكثرمن الثانوي    األقل  ل من حيمل املله    أن   ات ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤح :. جرائم تدمري املواقع1
احتما  امليل  يَِقل  (، و 1.09يمة تفضؤؤؤؤؤيلية )املعهد بق  أومن حيمل امللهل الثانوي   (، يليه1.35اقع بداللة تفضؤؤؤؤؤيلية )املو 

 ضؤؤؤؤؤؤحت  اقد فنوع التخصؤؤؤؤؤؤص   متغري   أم اامللهالت العليا. ملن حيمل امللهل اجلامعي، يف حني ينعدم احتما  امليل حلاملي  
تفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلية   بقيمةمن بقية الفةات وذلك  أكثراملتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤني يف العلوم الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرعية احتما  امليل لتدمري املواقع لدى  أن  
 ِقل  يَ  ومن َث  (، 1.01(، فالعلوم التطبيقية )1.14العلوم العسؤؤؤؤكرية بداللة تفضؤؤؤؤيلية )ون يف تخصؤؤؤؤصؤؤؤؤامليليهم (،  1.15)

 اآليلن يف احلاسؤب و املتخصؤصؤ أم ا، فالتعليم العام، اإلدارية، فالعلوم  اإلنسؤانيةاحتما  امليل لدى املتخصؤصؤني يف العلوم  
 فينعدم احتما  امليل لديهم. 

تتعرض للتؤدمري هي املواقع اليهوديؤة،    اليتغلؤب املواقع  أ  أن  البؤاحؤث من    إليؤه  أشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارد مؤا  لبيؤاانت تلكؤ  هؤذه ا  ولعؤل  
 األخويةابلرواب     اإلحساسي تقو    واليتعلى تدمري تلك املواقع بدوافع دينية    حرةا   أكثرالتخصص الشرعي  ب فمةحا

 .بني املسلمني
امللهؤل   (، فحؤاملو1.19بؤداللؤة تفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيليؤة )  أوال  من الثؤانوي    قؤل  األامللهؤل    و. جرائم اخرتاق املواقع: جؤاء حؤامل 2

احتمؤا  امليؤل لؤدى اجلؤامعني، يف حني انعؤدم احتمؤا  امليؤل حلؤاملي    وقؤل  (،  1.02املعهؤد بقيمؤة تفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيليؤة )  أوالثؤانوي 
احتما  امليل   يقوى لديهم يف العلوم العسؤؤؤؤؤكرية نياملتخصؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤ  أن    أظهرفقد  نوع التخصؤؤؤؤؤص  متغري   أم اامللهالت العليا. 

(، 1.02لعلوم التطبيقية )(، فا1.06)  اإلنسؤانية(، يليهم املتخصؤصؤون يف العلوم  1.24الخرتاق املواقع بداللة تفضؤيلية )
التعليم  ختصؤؤؤؤؤؤؤص    ةخري أييت يف املرتبة األو،  ةالتطبيقي، فالعلوم  اإلدارية يف العلوم  نياملتخصؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤ حتما  ميلا يَِقل   ومن َث  
 فينعدم احتما  امليل لديهم الخرتاق املواقع. اآليلن يف احلاسب و املتخصص أم ا، العام
.  األجهزة ر يف احتما  ميل املسؤتخدم الخرتاق مسؤتوى التعليم غري ملث    متغري    أن    ات ضؤح:  األجهزة. جرائم اخرتاق 3
بداللة   األجهزةرتاق  يف العلوم العسؤؤكرية بقوة احتما  ميلهم الخنياملتخصؤؤصؤؤظهر احتفاظ منوع التخصؤؤص ف متغري   أم ا

 ةالتطبيقيالعلوم ون يف تخصؤؤؤصؤؤؤامل أم ا(، 1.10التعليم العام بقيمة تفضؤؤؤيلية )يف   ونتخصؤؤؤصؤؤؤامل(، يليهم 1.25تفضؤؤؤيلية )
  يَِقل   وأخريا  ،  اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤانية، فالعلوم  اإلدارية يف العلوم  للمتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤني أكثر يَِقل  و  ،األجهزةالخرتاق   احتما  ميلهم  َيِقل  ف

 .األجهزةينعدم احتما  ميلهم الخرتاق ف اآليلاحلاسب يف  ونتخصصامل أم ا ابلعلوم الشرعية، نيصلدى املتخص أكثر
يف احتمؤا      ملثرغريَ مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوى التعليم    متغري    ، ظؤل  األجهزةكمؤا يف جرائم اخرتاق  العتؤداء على الربيؤد:  . جرائم ا4

جرائم هذا  آخريف  نوع التخصؤص ملثرا   متغري    رم  اسؤتيف حني   .لآلخرين  اإللكرتوينميل املسؤتخدم لالعتداء على الربيد 
، لآلخرين  اإللكرتوينتما  ميلهم لالعتداء على الربيد  بقوة احالقسؤؤم، حيث احتفظ املتخصؤؤصؤؤون يف العلوم العسؤؤكرية 

قية احتما  امليل يف ب  أتثريَقل     ومن َث  (،  1.05التعليم العام )يف    ونتخصؤؤؤؤصؤؤؤؤامل(، يليهم 1.14وذلك بداللة تفضؤؤؤؤيلية )
ملتخصؤؤصؤؤني يف العلوم  د اعن أكثر يَِقل   وأخريا    ،اإلدارية، فالعلوم  التطبيقية، فالعلوم  اإلنسؤؤانيةابلعلوم  ابتداء   التخصؤؤصؤؤات  

 ر يف احتما  ميل املستخدم الرتكاب جرائم هذا القسم.غري ملث   اآليلختصص احلاسب  الشرعية. واستمر  



را يف احتمؤا  امليؤل الرتكؤاب جرائم تؤدمري توى التعليم كؤان ملث  مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  متغري    أن   (Wald)  ختبؤارنتؤائج ا  أظهرت .  5
 ( فق . 17.05(، وجرائم اخرتاق املواقع )25.07املواقع )
جبرائم اخرتاق  ابتداء   يف احتما  امليل الرتكاب مجيع جرائم هذا القسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  فكان ملثرا   ،نوع التخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤص متغري   أم ا
جرائم   وأخريا  (،  21.09جرائم تؤؤؤدمري املواقع )  ومن َث  (،  23.29يؤؤؤد )(، فجرائم االعتؤؤؤداء على الرب 25.57)  األجهزة

 ح اجلدو  التايل ذلك مفصال:ويوض        (.13.81اخرتاق املواقع )
 (  55جدول رقم ) 

 الرتكاب جرائم االختراقات ميل الالثقافية على احتمال  المتغيّرات أثر يوّضح  االختبار اللوجستيكي

 االعتداء على الربيد     األجهزة اخرتاق  اخرتاق املواقع   املواقع تدمري  نوع الفعل

 نوع االختبار
الدالة األسية  

 ية(( ))التفضيل

EXP(B) 

الدالة األسية  
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

الدالة األسية  
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية  
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

مستوى 
  التعليم

 1.19 1.35 من الثانوي  أقل  
مل تدخل يف  

ها املعادلة  
ّ
  ألن

 غري مؤثرة 

مل تدخل يف  
ها املعادلة  

ّ
  ألن

 غري مؤثرة 

 1.02 1.09 معهد أو اثنوي 
 0.73 0.73 جامعي 

ها مل تدخل يف املعادلة   دراسات عليا 
ّ
 غري مؤثرة   ألن

  نوع التخصص
 1.05 1.10 0.74 0.77 تعليم عام 

 0.86 0.87 0.89 0.83 إدارية علوم 
 0.97 0.82 1.06 0.88 إنسانية وم عل

 0.94 0.98 1.02 1.01 علوم تطبيقية
 0.78 0.79 0.88 1.15 علوم شرعية 

 1.14 1.25 1.24 1.14 لوم عسكرية ع
ها مل تدخل يف املعادلة   آيلحاسب 

ّ
 غري مؤثرة   ألن

  اختبار
Wald 

مستوى 
 غري مؤثر  غري مؤثر  17.05 25.07 التعليم

نوع 
 23.29 25.57 13.81 21.09 التخصص

Wald   ابملشكلة  التأثري = احتمال 



 : راقاتاالخت  الرتكاب جرائممستخدم الوميل   الديانة متغي ر   :5

،  (logistic)ابستخدام اختبار االحندار اللوجستيكي    لبياانت الدراسة امليدانيةاإلحصائي   التحليلتظهر نتائج  
اب جرائم االخرتاقؤؤات حبسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب نوع الؤؤداينؤؤة ونوع الفعؤؤل املرتكؤؤب، الؤؤداينؤؤة يف احتمؤؤا  امليؤؤل الرتكؤؤ  متغري    أتثري  تبؤؤاين

 :كاآليتوتفصيل ذلك  
يف احتما  ميل املسؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم الرتكاب جرائم   أتثريا   األداين أقل   اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤالميالدين   أن    ات ضؤؤؤؤؤؤؤؤح . جرائم تدمري املواقع:1

  بقيمةيف احتما  ميل املسؤؤتخدم لتدمري املواقع   أتثريا   أكثراهلندوسؤؤية    أن   ات ضؤؤحكما  الداينة اليهودية،    تهتدمري املواقع، تل 
ه غري ملثر يف احتما  ميل ن  أ  فمتضؤؤؤؤؤؤؤؤحالالديين  أم ا(،  2.33النصؤؤؤؤؤؤؤؤرانية ) وأخريا  (،  3.10(، فالبوذية )9.90تفضؤؤؤؤؤؤؤؤيلية )

 املستخدم الرتكاب مجيع جرائم هذا القسم.
 رتكاب جرائم اخرتاق املواقع، تلتهملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم اليف احتما  ميل ا قليال   اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم  أتثري. جرائم اخرتاق املواقع: ظل 2

النصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارى   وأخريا  (، 3.68)  البوذينيتاله  ،  (8.56) كمؤا ظؤل احتمؤا  ميؤل اهلنؤدوس قواي  بؤداللؤة تفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيليؤةاليهوديؤة،  
 الالديين غري ملثر. متغري  (. وبقي 2.35)

ا  البوذية   تقدمت:  األجهزة. جرائم اخرتاق 3 ات  أقوىعلى أن  يف احتما  ميل املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم الرتكاب بقية  أتثريا   املتغري 
تلتها اهلندوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤية بقيمة تفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلية (،  5.76)  هزةاألججرائم هذا القسؤؤؤؤؤؤؤؤؤم، فبلغت الداللة التفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلية يف جرائم اخرتاق 

من و  أتثريا   األقل   األداينيف مقدمة  اإلسؤالم يف احتما  امليل فظل   أتثريا    األداين  أقل   أم ا(،  2.82(، فالنصؤرانية )4.26)
  .اليهودية َث  

جرائم هذا القسؤؤم،  آخررتكاب يف احتما  ميل املسؤؤتخدم ال البوذية قواي    أتثري جرائم االعتداء على الربيد: اسؤؤتمر  .4
(، وكما يف بقية جرائم هذا القسؤم، اسؤتمر 1.36النصؤرانية ) وأخريا  (، 6.44(، تلتها اهلندوسؤية )7.71داللة تفضؤيلية )ب

اليهودية، واسؤؤؤؤتمر    تهتل يف احتما  ميل املسؤؤؤؤتخدم الرتكاب جرائم االعتداء على الربيد،  ضؤؤؤؤعيفا   اإلسؤؤؤؤالميالدين   أتثري
 لالديين يف احتما  ميل املستخدم الرتكاب جرائم هذا القسم.ا أتثريعدم 
 ا  بدءالدين يف احتما  ميل املسؤتخدم الرتكاب جرائم االخرتاقات  متغري   أتثري  (Wald)  ختبارنتائج ا أوضؤحت  . 5
تؤؤؤؤدمري املواقع )جب ى ل تؤؤؤؤداء عاالع  وأخريا  (،  57.80)  األجهزةاخرتاق    ث  (،  61.74(، فؤؤؤؤاخرتاق املواقع )122.32رائم 

 (.56.16الربيد )
 
 
 
 
 
 



  :اآليتل من اجلدو  ذلك بشكل مفص   يت ضح و

 (  56جدول رقم ) 

 االختراقاتالرتكاب جرائم  ميل العلى احتمال   الديانة  متغيّر أثر يوّضح  االختبار اللوجستيكي

 االعتداء على الربيد     األجهزة اخرتاق  اخرتاق املواقع   تدمري املواقع نوع الفعل

 ارنوع االختب
الدالة األسية  
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

الدالة األسية  
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

الدالة األسية  
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

الدالة األسية  
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

  نوع الديانة

 0.02 0.01 0.01 0.01 مسلم

 1.36 2.82 2.35 2.33 نصراين 

 0.22 0.20 0.13 0.30 يهودي 

 7.71 5.76 3.68 3.10 بوذي 

 6.44 4.26 8.56 9.90 هندوسي

ها مل تدخل يف املعادلة   ال دين 
ّ
 غري مؤثرة   ألن

 Wald 122.32 61.74 57.80 56.16 اختبار

Wald   ابملشكلة  التأثري = احتمال 



 : االختراقات الرتكاب جرائممستخدم الوميل الوظيفية   الحالة غي ر مت:6

احلالة الوظيفية يف احتما     متغري    أتثري  تباين،  (logistic)سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتيكي  اختبار االحندار اللوجنتائج  من  يت ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح   
  :يتفيما أياالخرتاقات، وتفصيل ذلك امليل الرتكاب جرائم 

  أسؤؤؤؤؤؤتاذيف احتما  ميل املسؤؤؤؤؤؤتخدم لتدمري املواقع هي   أتثريا  احلاالت الوظيفية   أقل   أن    ات ضؤؤؤؤؤؤح. جرائم تدمري املواقع: 1
اف،  ظ  املو   ث  س،  اجلؤؤامعؤؤة، فؤؤاملؤؤدر   فهي رجؤؤل يف احتمؤؤا  ميؤؤل املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤؤدم لتؤؤدمري املواقع    أتثريا  املهن الوظيفيؤؤة    أقوى  أمؤؤ 

صؤيديل الطبيب و ال(، ف1.10)اطل عال ث  (،  1.13عسؤكري )ال(، ف1.29عامل )الث  (،  1.68بداللة تفضؤيلية ) األعما 
 ما  امليل لتدمري املواقع.مهنة ربة منز  فلم تكن ملثرة يف احت أم ا(، 1.05طالب )ال وأخريا  (، 1.10)

يف احتمؤا  ميؤل   أتثريا  الفةؤات    أقوى  األعمؤا رجؤل    فةؤةظلؤت  كمؤا يف جرائم تؤدمري املواقع،  . جرائم اخرتاق املواقع:  2
بقية  أم ا(،  1.10العاطل عن العمل )فةة    ث  (، 1.17(، فالعسؤكري )1.84بداللة تفضؤيلية ) املسؤتخدم الخرتاق املواقع

 الخرتاق املواقع.  الفةة هذه ز  حيث انعدم احتما  ميلااملن ت رابفةة  عداالخرتاق املواقع،   ميلهم املهن فقل  احتما
ا   األعما اسؤؤؤؤؤؤؤتمرت مهنة رجل  :  األجهزة. جرائم اخرتاق 3 ات  ىأقو على أن  يف احتما  ميل املسؤؤؤؤؤؤؤتخدم  أتثريا   املتغري 

وجاء العسؤؤؤؤكري اثنيا   (،  1.25) األجهزة جرائم اخرتاق  الرتكاب بقية جرائم هذا القسؤؤؤؤم، فبلغت الداللة التفضؤؤؤؤيلية يف
بقية املهن يف امليل الرتكاب  أتثري، وقل  احتما   (1.04(، فالطالب )1.05(، فالعامل )1.09بقيمة تفضؤؤؤؤيلية ) أيضؤؤؤؤا  

 .األجهزةيف امليل الخرتاق  التمثريربة املنز  حيث انعدم احتما   عدا، األجهزةجرائم اخرتاق 
ا أ األعما مهنة رجل   أتثرياسؤؤؤؤتمر  عتداء على الربيد:  .جرائم اال4 يف احتما  امليل الرتكاب   أتثريا  املهن   قوىعلى أن 
العسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكري  وأخريا  (، 1.11(، فالعاطل )1.21)لب ا(، تالها الط1.43جرائم هذا القسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم، بداللة تفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلية ) آخر
 فانعدم احتما  امليل لالعتداء على الربيد.مهنة ربة املنز   عداابقي املهن الوظيفية  أتثري ، وقل  (1.06)

يف احتمؤؤؤا  ميؤؤؤل املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤؤؤدم الرتكؤؤؤاب جرائم احلؤؤؤالؤؤؤة الوظيفيؤؤؤة    متغري    أتثري  (Wald)  ختبؤؤؤارنتؤؤؤائج ا  أظهرت .    5
 وأخريا  (، 22.09)املواقع   تؤدمري ث  (، 25.33)  فؤاالعتؤداء على الربيؤد(، 27.84املواقع ) اقتحؤامرائم  جب  بؤدءا  االخرتاقؤات  

  (.21.35) األجهزةق اخرتا
       
 
 
 
 
 
 
 



  :اآليتل من اجلدو  ذلك بشكل مفص   يت ضحو 

 ( 55جدول رقم ) 

    ب جرائم االختراقاتالرتكاميل العلى احتمال    متغيرات الحالة الوظيفية أثر يوّضح  االختبار اللوجستيكي

 االعتداء على الربيد     األجهزة اخرتاق  اخرتاق املواقع   تدمري املواقع نوع الفعل

 نوع االختبار
الدالة األسية  
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

الدالة األسية  
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

الدالة األسية  
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

الدالة األسية  
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 
الة الح

  الوظيفية

 1.21 1.04 0.88 1.05 طالب

 1.11 0.94 1.10 1.10 عاطل

 0.87 1.05 0.87 1.29 عامل

 0.90 0.93 0.78 0.84 موظف

 1.06 1.09 1.17 1.13 عسكري

 0.86 0.98 0.79 0.75 مدرس 

 0.56 0.45 0.62 0.52 أستاذ جامعة 

 0.88 0.84 0.67 1.10 طبيب وصيديل 

 1.43 1.25 1.84 1.68 رجل أعمال

ها مل تدخل يف املعادلة   ربة منزل
ّ
 غري مؤثرة   ألن

 Wald 22.09 27.84 21.35 25.33 اختبار

Wald   ابملشكلة  التأثري = احتمال 



 : االختراقات الرتكاب جرائممستخدم الوميل المهارات الفنية   متغي ر   :7

 –اآليلاحلاسؤؤؤؤب  اسؤؤؤؤتخدامإجادة   مسؤؤؤؤتوى)جملتمع البحث ملتغري املهارات الفنية  الدراسؤؤؤؤة الشؤؤؤؤاملة  من خال 
لبياانت الدراسؤؤة   خال  التحليل اإلحصؤؤائيمن ( و اإلجنليزيةمسؤؤتوى إجادة اللغة  –  اإلنرتنتمسؤؤتوى إجادة اسؤؤتخدام 

املهارات الفنية يف احتما  امليل  متغري    أتثري  تباين  ات ضح  ،(logistic)ابستخدام اختبار االحندار اللوجستيكي   امليدانية
  :كاآليت  حبسب نوع املهارة ونوع الفعل املرتكبوذلك تكاب جرائم االخرتاقات الر 
يف احتما  ميل فةات هذا املتغري،  اآليلمسؤؤتوى إجادة اسؤؤتخدام احلاسؤؤب  متغري    أتثريين  تبا. جرائم تدمري املواقع: 1

بداللة املواقع وذلك مري الرتكاب جرائم تد  اآليليف احتما  ميل فةة املتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤص ابحلاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب    التمثريحيث كان قوي 
م ابيربة، فمن ال جييؤد من املتقؤد    بؤدءا    أتثريه يف احتمؤا  ميؤل بقيؤة فةؤات هؤذا املتغري  قؤل  يف حني  (،  1.46تفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيليؤة )

  .اإلجادةمتوس   أخريا  جاء و  ،استخدام احلاسب
حيث كان ملثرا  يف احتما  ميل فةة  ،اب بنفس الرتتيب السؤ اإلنرتنتمسؤتوى إجادة اسؤتخدام   متغري   أتثريكما تباين  

 .نفسه الساب ابلرتتيب بقية فةات املتغري و  أتثريه يف (، وقل  1.65بداللة تفضيلية ) اآليلاملتخصصني ابحلاسب 
يف اجملتمع    اإلنرتنتمسؤؤؤؤؤؤؤؤتخدمي شؤؤؤؤؤؤؤؤبكة فكان أتثريه قليال  يف احتما  ميل  اإلجنليزيةمسؤؤؤؤؤؤؤؤتوى إجادة اللغة  متغري   أم ا

 لتدمري املواقع. السعودي  
مسؤتوى إجادة    متغري  يف  اآليلفةة املتخصؤص ابحلاسؤب   تظل . جرائم اخرتاق املواقع: كما يف جرائم تدمري املواقع،  2 

، ملثرة يف احتما  ميل املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم الرتكاب جرائم اخرتاق املواقع وذلك بداللة تفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلية اآليلاحلاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام 
(، 1.72وذلك بقيمة تفضؤؤؤيلية ) اآليلاسؤؤؤتخدام احلاسؤؤؤب   ال جييدا  ميل فةة من أتثريها يف احتم إىل إضؤؤؤافة،  (1.18)

 .اآليليف استخدام احلاسب  اإلجادةمتوس   ُث  ابيربة أتثريها يف فةيت املتقدم  وقل  
يف احتما  ميل  األقوىهو امللثر   اآليلكانت فةة املتخصؤؤص ابحلاسؤؤب    اإلنرتنتمسؤؤتوى إجادة اسؤؤتخدام   متغري  ويف  

املتغري بتدر ج ا  يف بقية فةات هذا يتدرجيأتثريه   يَِقل  (، و 1.57ت هذا املتغري الرتكاب جرائم التدمري بقيمة تفضؤؤؤؤؤيلية )فةا
 اإلجنليزيةمسؤتوى إجادة اللغة  متغري   أم ا .اإلنرتنتلدى من ال جييد اسؤتخدام  أكثر يَِقل  ، حيث اإلجادةنقص مسؤتوى 

 ل املستخدم الرتكاب جرائم تدمري املواقع.فلم يكن أتثريه قواي  يف احتما  مي
يف جرائم اخرتاق   اآليلجادة اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام احلاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوى إ متغري    أتثرياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم ر تباين  :  األجهزة. جرائم اخرتاق 3

(، يليها املتقدم ابيربة  1.74بداللة تفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلية ) اآليل، حيث قوي احتما  ميل فةيت املتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤص ابحلاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  األجهزة
اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤدام   ال جييؤدمن  فةؤة  يف        التؤمثري، يف حني قؤل  األجهزة(، الرتكؤاب جرائم اخرتاق  1.00)بؤداللؤة تفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيليؤة  

وبنفس الرتتيب  اإلنرتنتمسؤؤتوى إجادة اسؤؤتخدام  متغري    أتثريكما اسؤؤتمر تباين   .اإلجادة  فةة متوسؤؤ  ُث   اآليلاحلاسؤؤب 
قواي بداللة تفضؤؤيلية  اآليلفةة املتخصؤؤص ابحلاسؤؤب  يف احتما  ميل    التمثريالسؤؤاب  يف جرائم اخرتاق املواقع، حيث كان  

مسؤؤؤؤؤؤتوى إجادة اللغة   متغري   أم ا.  اإلنرتنتاسؤؤؤؤؤؤتخدام   إجادةسؤؤؤؤؤؤتوى تدرجييا  بتدر ج نقص م التمثري يَِقل    ومن َث  (،  1.76)
  .فلم يكن ملثرا   اإلجنليزية

ابعتبارها    اآليلاملتخصؤؤؤص ابحلاسؤؤؤب  فةة    أتثرياسؤؤؤتمر  كما يف بقية جرائم هذا القسؤؤؤم،  .جرائم االعتداء على الربيد:  4
جرائم   آخرالرتكاب ، اآليلإجادة احلاسؤؤؤب   وىمسؤؤؤت متغري  يف تلك الفةة  أةؤؤؤحاب يف احتما  ميل    أتثريا  الفةات  أقوى

 أيضؤؤؤؤا  ، كما كان أتثريه قواي   (1.22بداللة تفضؤؤؤؤيلية )، وذلك لآلخرين  اإللكرتويناالعتداء على الربيد    أيهذا القسؤؤؤؤم،  
  أتثريه يف احتما  قل   ومن َث  (،  1.02وذلك بقيمة تفضؤؤيلية ) اآليلاسؤؤتخدام احلاسؤؤب  ال جييدا  ميل فةة من يف احتم

قواي  يف احتما     التمثري  فظل   اإلنرتنتمسؤؤؤؤؤتوى إجادة اسؤؤؤؤؤتخدام  متغري   أم ا. متوسؤؤؤؤؤ  ايربةفةة ف  ،ميل فةة املتقدم ابيربة
(، كما قوي أتثريه يف احتما  ميل فةة املتقدم ابيربة  2.13فضؤؤيلية )وذلك بقيمة ت اآليلميل فةة املتخصؤؤص ابحلاسؤؤب 

اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام  ال جييدايربة، ففةة من   فةة متوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ أتثريه يف احتما  ميل   يَِقل    ومن َث  (، 1.10وذلك بقيمة تفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلية )
  .دمستخملثرا  يف احتما  ميل امل فلم يكن اإلجنليزيةمستوى إجادة اللغة  متغري   أم ا. اإلنرتنت



خدام اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوى إجادة متغري   أتثريكان ات هذا القسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم و متغري  أتثريتباين   (Wald)  ختبارنتائج ا أظهرت .   5
(، والخرتاق 35.30(، والخرتاق املواقع )53.14)  املواقعجلرائم تؤؤؤدمري  ختبؤؤؤار  الا  مُ يَ ، حيؤؤؤث كؤؤؤانؤؤؤت قِ أقوى  اإلنرتنؤؤؤت
نفس ( ل15.38(، و )62.33(، )18.21(، )26.64)مقابل (،  94.73(، ولالعتداء على الربيد )80.80)  األجهزة

فق   فكان ملثرا   اإلجنليزيةإجادة اللغة   متغري   أم ا، اآليلاسؤؤب  اجلرائم وبنفس الرتتيب ملتغري مسؤؤتوى إجادة اسؤؤتخدام احل
 (. 14.58اخرتاق املواقع )جرائم (، و 13.01يف جرائم تدمري املواقع )

  :اآليتاجلدو   ذلك بشكل مفصل من يت ضح و        
 ( 56جدول رقم ) 

 الرتكاب جرائم االختراقات  ميلالالمهارات الفنية على احتمال    متغيّر أثر يوّضح  ياللوجستيكختبار  الا

 االعتداء على الربيد     األجهزة اخرتاق  اخرتاق املواقع   تدمري املواقع نوع الفعل

 نوع االختبار
الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

ة األسية الدال
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 
  إجادة الحاسب

 1.02 0.67 1.72 0.91 ال جييد 
 0.81 0.60 0.51 0.51 متوسط

 0.89 1.00 0.80 0.93 متقدم ابخلربة 
 1.22 1.74 1.18 1.46 متخصص ابحلاسب

  اإلنترنتإجادة 
 0.29 0.27 0.54 0.78 ال جييد 
 0.58 0.81 0.69 0.53 متوسط

 1.10 0.96 0.82 0.80 متقدم ابخلربة 
 2.13 1.76 1.57 1.65 ابحلاسب متخصص

  إجادة اللغة
 غري مؤثرة  غري مؤثرة  0.69 0.68 ال جييد 
 غري مؤثرة  غري مؤثرة  0.69 0.81 متوسط
 غري مؤثرة  غري مؤثرة  0.70 0.73 متمك ن

 اختبار
Wald 

 15.38 62.33 18.21 26.64 إجادة الحاسب

 94.73 80.80 35.30 53.14 اإلنترنتإجادة 

 غري مؤثرة  غري مؤثرة  14.58 13.01 اللغةإجادة 
Wald   ابملشكلة  التأثري = احتمال 



 : الثاني المبحث خالصة 

 أسؤةلةاملصؤنفة يف  واألفعا اجلرائم   وهي  ،الدراسؤة أسؤةلةمن  الثاينالسؤلا   على  املبحثالباحث يف هذا  أجاب 
 و اليت يرتكبها مسؤؤؤؤتخدمشؤؤؤؤيوعا  و  الخرتاقات اجرائم   أكثرحجم  حتديد ت  ، حيث  الدراسؤؤؤؤة  ةمن اسؤؤؤؤتبان  الثالثالقسؤؤؤؤم  
  وهي: يف اجملتمع السعودي اإلنرتنت

 .(٪13.7) اإلنرتنتلمواقع املتواجدة يف شبكة املستخدم لتدمري  جرائم. 1
 (. ٪3.9وقع املستخدم للتدمري )م تعر ضجرائم . 2
 . (٪5.6) اإلنرتنتلمواقع احلكومية يف شبكة ل املستخدم اخرتاقجرائم . 3
 .(٪5.3) اإلنرتنتلمواقع التجارية يف شبكة املستخدم لاخرتاق . 4
 .(٪8.9) اإلنرتنتلمواقع الشخصية يف شبكة ستخدم لاملاخرتاق . 5
 آسيا(، دو  ٪2.9) األخرى(، الدو  العربية  ٪5.0(، خليجية )٪13.2ية )حمل  :مستوى املواقع املخرتقة من كونا. 6

(، الوالايت ٪0.5اجلنوبيؤة )  أمريكؤا(، دو   ٪1.8) أورواب(، دو   ٪0.3 العربيؤة )غري  أفريقيؤا(، دو   ٪3.1غري العربيؤة )
 (.٪65.4ذكر )أ(، ال ٪7.8وكندا ) األمريكيةاملتحدة 

 (. ٪4.7اق )موقع املستخدم لالخرت  تعر ض جرائم. 8
 .(٪17.3) اإلنرتنتاملرتبطة بشبكة  اآليلاحلاسب  ألجهزةاملستخدم اخرتاق . 9

 .(٪33.3املستخدم ) اخرتاق جهاز. 10
 . (٪15.1) اإلنرتنتملستخدمي شبكة  اإللكرتوينلربيد املستخدم لاخرتاق . 11
 (.٪15.6اخرتاق بريد املستخدم ). 12
 .(٪16.0) لآلخرين لكرتويناإلعلى الربيد املستخدم استيالء . 13
 (.٪11.0االستيالء على بريد املستخدم ). 14
 (.٪10.3) لآلخرين ويناإللكرت لربيد املستخدم ل إغراق. 15
 (.٪18.6بريد املستخدم ) إغراق. 16
 .(٪17.3) اآلخرينعلى اشرتاك املستخدم استيالء . 17
 (.٪15.6االستيالء على اشرتاك املستخدم ). 18
 (.٪12.3) الرتوجنات  أولفريوسات املستخدم ل إرسا . 19
 . (٪52.2تروجنات للمستخدم ) أووةو  فريوسات  .20

 . األفعا من هذه فعل  كل  ل  املستخدمني السعوديني وغري السعودينيارتكاب جم حل مقارنة راءإج ت  كما 
اجملتمع السعودي الرتكاب   يف  اإلنرتنت على احتما  ميل مستخدمي  متغريات الدراسة  أثرحتديد  جرى    وأخريا  

 :يتاآلميكن تلخيصها يف  واليت مسات وخصائص مرتكبيهاوذلك لتحديد  جرائم االخرتاقات 



املواقع:  1 تؤؤؤؤؤدمري  )(،  9.90اهلنؤؤؤؤؤدوس ).  )(،  3.10البوذيون )(،  5.36املطلقون   األطفؤؤؤؤؤا  (،  2.51العزاب 
 اإلنرتنؤؤتاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤؤدام    ونمن جييؤؤد    (،   1.68)  األعمؤؤا رجؤؤا   (،  1.75الؤؤذكور )(،  2.33النصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارى )(،  2.37)

املتزوجون  (،  1.46به )  ملتخصؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤه اآليلاسؤؤؤؤؤؤتخدام احلاسؤؤؤؤؤؤب   ون(، من جييد1.65) اآليلابحلاسؤؤؤؤؤؤب   ملتخصؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤه
(، 1.15(، املتخصؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤون يف العلوم الشؤؤؤؤؤؤؤؤرعية )1.29العما  )  (،1.35من الثانوي )  قل  األامللهل  وحامل (،  1.43)

ن العاطلو (، 1.12) األرامل(، 1.13(، العسؤؤؤؤؤؤكريون )1.14يف العلوم العسؤؤؤؤؤؤكرية )املتخصؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤون  (،  1.14املراهقون )
املتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون يف العلوم  (،1.05الطلبة ) (،1.09امللهل الثانوي )  حاملو(، 1.10والصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيادلة )  األطباء(،  1.10)

 (.1.01التطبيقية )
(، 3.68ن )و البوذي       (،  5.76غري العربيؤؤؤة )  أفريقيؤؤؤادو     ومواطن(،  8.56اهلنؤؤؤدوس )اخرتاق املواقع:  .  2

املطلقون (،  1.84)  األعمؤؤا رجؤا   (،  2.11)  األطفؤؤا (،  2.35النصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارى )(،  3.23اجلنوبيؤؤة )  أمريكؤؤادو     ومواطن
 اإلنرتنت اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام  ون(، من جييد1.72)  اآليلاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام احلاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  ونمن ال جييد(، 1.72(، الذكور )1.74)

من الثانوي   األقل  امللهل    حاملو(، 1.24يف العلوم العسؤؤؤؤكرية )املتخصؤؤؤؤصؤؤؤؤون  (،  1.57) اآليلابحلاسؤؤؤؤب   ملتخصؤؤؤؤصؤؤؤؤه
(،  1.16العزاب )(،  1.17العسؤؤؤؤؤكريون )(، 1.18به )  مخصؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤهلت اآليلاسؤؤؤؤؤتخدام احلاسؤؤؤؤؤب   ونمن جييد  (،1.19)

(، املتخصؤصؤون يف العلوم 1.02امللهل الثانوي ) و(،حامل 1.06)  اإلنسؤانيةيف العلوم   املتخصؤصؤون(،  1.10ن )و العاطل 
 (.1.02بيقية )التط

اهلنؤؤدوس  (،  5.76البوذيون )(،  6.74غري العربيؤؤة )  أفريقيؤؤادو     مواطنو:  الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤة  األجهزةاخرتاق  .  3
 ملتخصؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤه اإلنرتنتاسؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام  ونمن جييد(، 2.93اجلنوبية ) أمريكادو   ومواطن(،  2.82(، النصؤؤؤؤؤؤؤؤارى )4.26)

 األطفا (، 1.74به ) ملتخصؤؤؤصؤؤؤه اآليلام احلاسؤؤؤب اسؤؤؤتخد  ونمن جييد(، 1.74الذكور )(، 1.76) اآليلابحلاسؤؤؤب  
 األعما رجا  (،  1.25علوم العسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكرية )املتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون يف ال (،1.31(، الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباب )1.31(، املراهقون )1.35)
(، 1.09العسؤؤؤؤكريون )(، 1.10املتخصؤؤؤؤصؤؤؤؤون يف التعليم العام )(، 1.15املنطقة الغربية )  ون قاطنو السؤؤؤؤعودي(،  1.25)

 اآليليف استخدام احلاسب  وناملتقدم(، 1.01املنطقة الوسطى ) ون قاطنوالسعودي(، 1.04) (، الطلبة1.05العما  )
 (.1.00ابيربة )
(، 4.62غري العربيؤؤؤة )  أفريقيؤؤؤادو     ومواطن(،  6.44(، اهلنؤؤؤدوس )7.71البوذيون ):  االعتؤؤؤداء على الربيؤؤؤد.  4
املطلقون (، 2.13) اآليليف احلاسؤب    مصؤهلتخصؤ اإلنرتنتاسؤتخدام  ونمن جييد(،  2.00(، العزاب )2.52)  األرامل

اسؤؤؤؤؤؤتخدام  ون(، من جييد1.36النصؤؤؤؤؤؤارى )  (،1.43) األعما رجا   (، 1.44املراهقون )(،  1.51(، الذكور )1.87)
 (،1.18اجلنوبية ) أمريكادو    ومواطن(،  1.18)  األطفا (،  1.21(، الطلبة )1.22به )  ملتخصؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤه اآليلاحلاسؤؤؤؤؤب 

 اإلنرتنتيف اسؤؤؤتخدام  وناملتقدم(، 1.10الشؤؤؤباب )(،  1.11ن )العاطلو (،  1.14كرية )ملتخصؤؤؤصؤؤؤون يف العلوم العسؤؤؤا
ال من      (،  1.02(، املتزوجون )1.05املتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون يف التعليم العام )(، 1.06ن )العسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكريو (،  1.10ابيربة )

 (.1.02) اآليلاستخدام احلاسب  وندجيي
 


